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উৎসর্গ 

মা 

যে তুমি এই পুজার ঘৎসামান্য উপকরণেক্ আয়োজন করিয়াছ 
সেই উপকরণসহ কিঞ্চিৎ তুমি এই নৈবেষ্ত গ্রহণ কর কারণ এ উপকরণ 
তোমার, পুজাও তোমার আর এর আয়োজনও তোমারই। 

তভোমান্ম অকৃতি সম্ভান 

ণ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার 

সন ১৩৫৭ সাল 

( অক্ষয়তৃতীয়া ) 





ভুমিকা 

এই পুস্তিকায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্ধাত্মিকা শক্তি সম্বন্ধে অবতারণ! করিয়া 
্রন্ধাত্মিকা ত্রিগুণময়ী মহাশক্তি মহামায়াই একমাত্র স্থ্টি, স্টিত্যাদি 
ও জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা! করা হইয়াছে। 
অতঃপর অন্থব, দৈত্য, দানবদলনে প্রাচীনকালে যে মহাশক্তির আবির্ভাব 

হইয়াছিল সেই আবির্ভাব ও শক্তিমাহাত্য সম্বন্ধে মহর্ষি মার্কগ্েয়ের 

তৎশিষ্য ভাগুরি সমীপে বর্ণনা যাহ! শ্রীশ্রীচণ্তী নামে অভিহিত সেই 

চণ্ডীর আখ্যান, সংস্কৃতশান্্ে আমাদের সভায় অনভিজ্ঞ বা স্বপ্পজ্ঞ জন- 

সাধারণের নিমিত্ত সহজপাঠ্য করিয়া! সরল ও সংক্ষিগ্তুভাবে সম্কলন 

করা হইয়াছে। তাহার পর ছুর্গাপুজ1 এবং প্রতীক ও প্রতিমাপৃজা 
সম্বদ্ধে আলোচনা করিয়া শক্তির আরাধনা, শক্তির প্রভাব ও মাহাত্ম্য 

এবং ব্রদ্ম, শক্তির অভেদত সমন্ধে বর্ণনাস্তে কালীমুত্তি সম্বন্ধে এবং 
্রন্ষশক্তি মহামায়াই বিভিন্ন নাম ও ব্ূপে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে 
আলোচনাপূর্বক এই পুস্তিকা প্রণয়নে যৎকিঞ্চিৎ শক্তিপূজার আয়োজন 

সমাপন করিবার প্রচেষ্টা করা হুইয়াছে। এখন পাঠক পাঠিকাগণের 
যৎকিঞচিৎ ইহ] হৃদয়গ্রাহী হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। 

নিবেদনমিতভি-- 

বিনীত 

শুভ ১লা বৈশাখ ভ্রীদাশরখি বন্দ্যোপাধ্যায় 
সন ১৩৫৭ সাল। ৩৩সি, ছুগচরণ মুখাজজি ্্ীট, 
(১৪ই এপ্রিল ১৯৫০) বাগবাজার-_-কলিকাতা। 
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[বষয় সূচী £_ 
প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা 

ব্রহ্ম ও ক্রহ্মাত্মিকাশক্তি ১--৩ 

কল্প ও মন্বস্তর ৪ 
রহ্মশক্তি মহামায়ার যাহাত্ব্য কীর্ভণে মহত্ি মার্কপ্ডেয় . ৪--৬ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
রাজা স্থরথ ও বৈশ্তসমাধির মেধামুনিসমীপে গমন 

সম্বন্ধে খষি মার্কগ্েয়ের বর্ণনা ৭--৯ 
মেধামুনিব স্গুরথ ও সমাধির নিকটে মহামায়ার মায়ার প্রভাব 
সম্বন্ধে বর্ণনা ( মধুঃ কৈটভ বধ) ৯১১ 
মহিযাস্থর বধ ১১--১৬ 

অধ্যায় 

শুভ, নিশুভ্ত অস্থ্রহ্ধয়ের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত 
দেবগণ কর্তৃক দেবীব বন্দনা ১৭--২৯ 
ধূ়লোচন ও চণ,মুণ্ড বধ ২*--২৩ 

রক্তবীজ এবং শুভ্ত ও নিশুম্ত বধ ২৩---২৮ 

চতুর্থ অধ্যায়. 

দ্বীমাহাত্ম্য শ্রবণে বিমুগ্ধ সথরথ ও সমাধির দেবীর 

কপালাভে তপম্যায় গযন ও শ্রীহুর্গাপুজার অনুষ্ঠান ২৯--৩২ 
৬হুর্গাপূজ! এবং প্রতীক ও প্রতিমাপুকা ৩২---৩৬ 

শক্তির আরাধন৷ ৩৬---+৪% 

পঞ্চম অধ্যায় 
শক্তির প্রভাব'ও মাহাত্ম্য এবং শক্তি ও ব্রদ্ধ অভেদ ৪১---৪৮ 

্রহ্মশক্তি মহামায়াই বিভিন্ন নাম ও রূপে 
(কালীমৃন্তি_-ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ) ৪৪-৫ ১ 
( দশমহাবিস্তা ) গীত । ২ 



মুদ্রণকার্যের ভূল সংশোধনের নিষিত্ত নিম্নে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইল । 

পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

১ ৭ পরিত্রান পবিজ্রাণ 

১ ( ফুটনোট ) হাদিনী হলাদিনী 

২ ১৬ যা যা 

৬ ( ফুটনোট ) রূপ্যতে * রূপ্যতে 

১২ ২৩ রক্মিলমৃত বশ্মিসমূহ 
১৩ ৯ বিকম্পিত বিকম্পিত 

১৫ ১০ লম্পপ্রদান লক্ষপ্রাদান 

১৯ ১৮ যা যা 

২৪ ১৭ এইরূপ এইরূপ 
৩১ ২৫ কর্তক কর্তৃক 

৪৮ ১৯ ইহার উল্লেখ বাহুল্য, উল্লেখ বাহুলা,ইহার 

(ইহা ব্যতীত ষ, য, য়, বঃ, (ঘ্ব স্থলে)স্ত্র কোন কোন স্থানে 

“এইবপ ভূল বহিয়। গিয়াছে) 



শনহ্রান্মান্লা বা স্পম্স্র গুজ্জ। 

প্রথম অধ্যায় 

প্রথম পব্রিচচ্ছিদ 
্রন্ম ও ব্রক্ষাত্মিক। শক্তি 

সৎ, চিৎ, আনন্দময় ব্রন্ধ * নিগুণ ও নিষ্ষিয়। 
্দ্ষাত্মিক! শক্তি সত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী ও ক্রিয়াকপা-_ 

স্ষ্টিকালে স্থপ্িক্রিয়ারূপা, পালনকালে স্থিতিক্রিয়ারূপা এবং প্রলয়কালে 

সংহারক্রিয়ারূপা অর্থাৎ ব্রদ্ষকে আশ্রয় করিয়া ৭ এই ব্রিগুণাত্মিকা 
আছ্যাশক্তি তাহার রাজসী, সাত্বিকী ও তামসী শক্তি সহায়ে স্যন্টি, 

স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিয়া থাকেন। আবার ধন্বের গ্লানি ও 

অধর্থের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদিগের পরিভ্রান করিতে ও দুক্কৃতিগণের বিনাশ 
সাধনে, যুগপ্রয়োজনে এই ব্রহ্ম-শক্তিই ভগবানের অবতারকূপে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হইয়া! থাকেন। 

* সন্ধিনী, সন্থিৎ ও হাদিনী ( জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি )1 

এই ত্রিবিধশক্তিতে ব্রদ্দে_সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দভাব স্থব্যক্ত । 

প* ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম্। 

ছেতুনালেন কৌস্তেয় জগঘিপরিবর্ডতে ॥_ গীত 
হে কৌস্তেয়! প্রক্কতি আমার অধিষ্ঠানযাত্র লাভ করিয়া অর্থাৎ 

আমাকে আশ্রয় করিয়! এই চর়াচর বিশ্ব রচনা করিয়াছেন ।_ 



২ ব্রন্ধ ও ব্রহ্গাত্বিকা শক্তি 

এই ত্রিগুণাত্যিকা ব্রন্ষশক্তি (মহামায়) আবার সদানিগুণা. নিত্যা, 

ব্যাপিকা, শাশ্বত, শিবা, ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধার! ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা। 

দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যথা_ 
ক 

নিগুণ্া যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাইবিকৃতাশিবা। 
যোগগম্যাইখিলাধার1 তুরীয়া। যা চ সংস্থিত। 

বিদ্কা ও অবিদ্যামায়াস্বর্ূপিপী এই পরমেশ্বরীশক্তি মহামায়াই আবার 

সব, জগৎ, চতূর্বিংশতি তত্বরূপে প্রকাশিতা৷ হইয়া আছেন ও অহটন 
ঘটন পটীয়সী তাহার অবিষ্ভামায়ার প্রভাবে জীবের বথার্থ ম্বরূপজ্ঞানের 

অভাব ঘটাইয়া৷ ইনিই আবার জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন 

এবং যেইজন্ত ইনি মন্থামায়। নামে অভিহিত । কালিকাপুরাণে উক্ত 
হইয়াছে যথা, 

গর্ভীস্তজ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং স্ৃতিমারুতৈঃ | 
উৎপরং জ্ঞানরহিত্বং কুরুতে বা নিরম্তরম্॥ 

পূর্বাতিপূর্বব সংস্কার সংঘাতেন নিয়োজ্য চ। 
অহরার্দৌ ততে! মোহ্মমত্বজ্ঞানসংশয়ম্ ॥ 
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিগান্গিগ্ত | পুনঃপুনঃ। 
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহনিশম্॥ 

আমোদধুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্কং করোতি যা!। 

অহাযায়েতি সং প্রোক্ত। তেন সা! জগদীশ্বরী ॥ 

অর্থাৎ যিনি যাতৃগর্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিগুকে প্রন্থতি- 

বায়ুর! প্রেরিত হইয়া তুমিষ্ট হুইবামাত্র নিরস্তর জ্ঞান্রহিত করেন, 

যিনি পূর্ব পুর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ্রস্থারা জীবনের প্রথমদিনই মানুষকে 

দায় করিয়। জাননাশক যোহ ও মমত্বযুক্ত করেন, যিনি জীবকে 

জব উপরোধ ও লোভে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপপূর্ববক পশ্চাৎ কামাসক্ত 



মহামায়৷ বা শক্তির পূজা ৩ 

করিয়া অহনিশি চিস্তাযুক্ত, আমোদমিরত ও ব্যসনাসত্ত করেন সেই 
জগদীশ্বরীই এইজন্ত মহ্থামায়। বলিয়া কথিত হন। 

এই মহামায়াই জীবের বন্ধন ও একমাত্র মুক্তির কারণ। কারণ 

ভীব একমাত্র ইহারই কৃপায় তাহার ছুরতিক্রম্য মায়াপাশ হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

এই পরমেশ্বরী শক্তি মহামায়াই উপাসক বা সাধকগণের সাধনায় 

প্রীত হুইলে ছৃর্গা, কালী, জগন্ধাত্রী প্রসূতি (চিন্ময়ী) ক্ধূপে আবির্ভূত! 
হইয়। জীবের মুক্তিবিধান করিয়৷ থাকেন। 

এই মহামায়াই জন্ম, লীলাদি কাধ্য সম্পন্ন করেন। আবার এই 

মহামায়াই তাহার তামসী শক্তির সহায়ে, ভীম! ভয়ঙ্করী কালীরূপে ৬ 
স্ষ্টির বিনাশ সাধন করিয়া, সৃষ্টি বীঞ্জস্বরূপে তাহার মধ্যে নিহিত 
রাখিয়া, তাহার রাজসী শক্তির সহায়ে, ব্রহ্ধা কতৃক কল্পাস্তে পুনঃ জন 
করিয়া থাকেন। ণ' 

* কলমতি ( ভক্ষয়তি ) সর্বমেতৎ প্রলয্নকালে ইতি কাল্লী অর্থাৎ 

প্রলয়কালে ধিনি এই জগত্প্রপঞ্চ গ্রাস করেন। 

ণ" যখন জগৎ নাশ হয় মহা প্রলয় হয় তখন মা স্থির বীজলকল 

কুড়িয়ে রাখেন অর্থাৎ বীজন্বরূপে এই স্থপ্ির সবন্নকম ভাব ত্বাতেই 
নিহিত থাকে । হচ্ছ হলেই আবার স্ষ্টি করেন। বাড়ীর গিরিদের 

কাছে যেমন ন্তাতা ক্যাতার একট! হাড়ী থাকে, তাতে সমুক্রের ফেনা, 
নীলবড়ি, ছোট ছোট পৃ টলী বীধা শসাবীচি, কুমড়োবীচি, লাউবীচি 
এই সব রাখেন, দরকারের সময় আবার বার করেন--্র্রীরামকৃষ্চ । 



৪ কল ও মঘ্বস্তর এবং মহায!য়ার মাহাত্ম্য কীর্তণে খষি মাকণ্ডেয় 

ভ্বিতীক্স পন্সিচ্ছেদ ! 

কল্প ও মন্বস্তর 

এক্ষণে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য কল্প সম্বদ্ধে এইস্থলে কিঞ্চিৎ 

আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতেছে। ব্রদ্ধার এক একটী দিন ও 

রাত্রিকে এক একটী কল্প বগে। দিনরূপ কল্পে স্যহি ও রাত্রিক্পপ 

কল্পে প্রলয় হয়। প্রত্যেক স্থষ্টিকল্লে আবার মম্বস্তরের সংখ্যা হয় সমুদয় 

চতুর্দশ | এক এক মন্থর ও মন্থুর অধিকুত কাল পরিবর্তনকে এক একটী 
মন্বস্তর বলে। এইরূপে সায়ুভুব, স্বারোচিষ, ইত্তয, তামস, রৈবত, চাক্ষ্ষ, 
বৈবন্থত, সাবর্ি, দক্ষসাবর্ণি, ত্রহ্মসাবর্ণি, ধশ্মসাবণি, রুদ্রসাব্পি দেবসাবর্দি 

এবং ইন্দ্রসাবণি এই চতুর্দশজন মন্থু যথাক্রমে এইসকল মন্বস্তরকালের 
অধিপতি এবং ইহারাই যথাক্তমে স্ব স্ব অধিরুতকালের ধন্ম, 
(ম্থতি) শাস্ত্র বিধাত্তা। বপাবাহুল্য, বর্তমানকালের অধিপতি মন্থ 

বৈবন্বত। সত্য, ত্রেতা, দাপর ও কলি এই চারিযুগে আবার এক 

দিব্যযুগ হয়। এইরূপ কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি (৭১) দিব্যযুগে এক একটী 
মন্বস্তর হয়। আবার এইরূপ একসহশ্র দিৰ্যযুগই হয় এক স্ষ্টিকল্পের 
পরিমাণকাল । 

তৃতীয় পন্রিচ্ছেদ 

মহামায়ার মাহাস্ম্য কীর্তণে মহ্ধি মার্কতেয় 

সত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা যে মহাশক্তি হ্্টি, স্থিতি, সংহার 

ও লীলাদি কার্ধ্য সম্প্প করেন সেই মহাশক্তিই আবার অস্থুর, দৈত্য 

ও দানবদলন করিয়া পাপভার হরণ করিতে জগতে আবিষভূতা হইয়া 
থাকেন। যহিযান্্র প্রমুখ অস্থর, দৈত্য দলনে প্রাচীনকালে ধরাধামে 
এই হাশভির আবির্ভাব হইয়াছিল। দানব দলন করিয়া পাপভার 



মহামায়া বা শক্তির পুজা ৫ 

হরণ কবিতে যে মহাশক্তি আবিভূতা হইয়াছিলেন সেই শক্ভিমাহাত্ম্য 
কথা, পুরাকালের বাজ| স্বরথ ও সমাধি নামে জনৈক বৈশ্ত মহামুনি 

মেধা কর্তৃক শ্রুত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শক্তি মাহাত্ম্য শ্রবণে মুগ্ধ 
হইয়া রাজ স্থরথ ও বেশ্য সমাধি যে মহাশক্তিব আরাধনা ও পূজার 

অনুষ্ঠান করিয়া, যথাক্রমে রাজা স্থবথ হৃতরাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তি ও অষ্টম 

মন্বস্তরের অধিপতি হইলেন এবং বৈশ্য সমাধি তত্বজ্ঞানলাভ করিলেন 

সেই অনস্তশক্তিসম্পন্ন মহামায়াব আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহর্ষি 

মার্কণেয় * পববর্তীকালে স্বীয় শি্ত ভাগুরি সমীপে কীর্ভণ করিয়াছিলেন। 

এই দেবীমাহাত্্য কথ শ্রীশ্রীচণ্ডী " নামে অভিহিত। 

এক্ষণে এইস্থলে দ্েবীমাহাত্্য সম্বন্ধে খষি মার্কগ্ডেয় কথিত এই 

চণ্তীর আখ্যান পাঠক পাঠিকাবর্গের স্থবিধার জন্য তাহাদিগকে উপহার 

দেওয়! সাইতেছে। 

মহর্ষি মার্কগেয় ভাগুরি সমীপে দেবীর এই মাহাত্ম্য কীর্তণের 

প্রারভ্েই দেবীর ৰন্দনা করিয়াছিলেশ-_- 
জয় ত্বং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি। 

জয় সর্বগত দেবী কালরাত্রি নমোহস্ততে ॥ 

জয়ন্তী যঙ্গল! কালী নভদ্রকালী কপালিনী॥ 

দুর্গা শিবা ক্ষমাধান্্ী স্বাহ! হ্বধা নমোহস্ততে । 

মধুকৈটভ বিধ্বংসি বিধাতৃ বরদে নমঃ। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি বশো! দেহি দ্বিষো জহি॥ 

* মুকণ্ড নামক খবির প্রাণ হইতে বেদশিরা নামে যে মুনি আবিভূতি 
হন তিনিই মহর্ষি মার্কতেয়। 

প' শ্রীযার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্স্ত-_ 
এই ১৩টী অধ্যায়ে ষে দেবীমাহাত্ময বণিত হইয়াছে তাহাই ৬শ্শ্রচণ্ী 
নামে অভিহিত। 



৬ মহামায়ার মাহাত্্য কীর্ভণে খধি মার্কগেয 

মহিষাস্থর নির্নাশি ভক্তানাং স্ুখদে নমঃ। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥ 

ধুনেতজ বধে দেবী ধর্ঘ্বকামার্থদায়িনি | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিযোজহি ॥ 

রক্তবীজ বধে দেবী চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিযোজহি | 

নিশুভগুভ নির্নাশি ভ্রেলোকা শুভদে নমঃ । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষোজহি 1১ * 

৬ সী নি 

অনস্তর, রাজা স্থরথ, মহামায়ার কৃপায় কিভাবে হৃুর্ধ্যভনয় সাবণি 

মন্গরূপে অষ্টম মন্বষ্তরের অধিপতি হইলেন তৎসম্ন্ধে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় 

শিষ্য ভাগুরিকে কহিলেন, 

'সাবনিঃহ্রধাতনয়ো যে! য্ঃ কথ্যতেহষ্টমঃ | 

নিশাময় তছ্যৎপত্তিং বিস্তরাদ গদতে! মম ॥ 
মহামায়াচভাবেন যথা মন্বস্তরাধিপঃ | 

স বভৃব যহাভাগঃ সাবমিস্তনয়োরবে £॥" 

৪ ক নী 

রূপ্যতে (জ্ঞায়তে) ইতি রূপং--পরমাত্ম-বস্ত 

জয়তি অনেন পরমাত্মনঃ দ্বরূপং ইতিজয়ঃ-_বেস্থতিরাশি 
বশ+. শ্রুতি-প্রসিদ্ধ তত্বজান-লাভঙ্জনিত যশ। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পল্সিচ্্ছাদ 

রাজ! গুরথ ও বৈশ্ত সমাধির মেধামুনি দমীপে গমন 
সম্বন্ধে খবি মার্কগ্ডেয়ের বর্ণনা 

মহষি মার্কগ্রেয় কহিলেন, 

্্টিকল্পে চতুর্দশজন মন্থর মধ্যে এন্কার মানসপুনত্র সায়সুব মন্ু 
ইনিই সকলের আদি। স্বরোচিষের পু্র স্বারোচিষ ইনি দ্বিতীয় মন্তু। 
এই ম্বারোচিষ মন্থর অধিরৃতকালে, শ্বরোচিষের জ্যেষটপুত্র চৈত্রের বংশে 

স্থরথ নামে প্রজাবংসল এক রাজ! পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। 
কালক্রমে কাশ্মীরপ্রাস্তদেশস্থ যবন রাজগণ তাহার শক্রু হইয়৷ উঠিলেন। 

যবন রাজগণ শত্রু হইয়া উঠিলে, রাজ! স্থুরথের সহিণ্ত যবনরাজগণের 
এক প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাল্ঞা স্থরথ যবনরাজগণ কর্তৃক এই যুদ্ধে 

পরাজিত হন। যুদ্ধে এই পরাজয়ে বাধ্য হইয়া রাজত্ব, সম্পদ ও 

পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া মুগয়ার ছলে অশ্বারোহণে রাঙ্গা স্থুরথ 

একাকী নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করেন। 

অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজ। স্থরথ হিংশ্রপ্ড পরিপূর্ণ সেই অরণ্য 
মধ্যে শাস্তভাবাপর মুনিশিত্যশোভিত মেধামুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। 
নিষ্জন বনমধ্যে এই যনোরম এক আশ্রম দেখিতে পাইয়া তিনি তথায় 

সমুপস্থিত হইলেন। আশ্রমে সমাগত হইলে রাজা! স্থরথ, মুনি কর্তৃক 

সমাদৃত হইলেন এবং ইতত্ততঃ ভ্রথণ করতঃ মুনির সেই আশ্রম পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিণ্ঠ হইলে অতঃপর 
রাজা গ্ুরথ তাহার হতরাজত্বে। প্রজা এবং অমাত্য, সম্পদে মমত্ববোধে 
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বিষম মর্শুপীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন ও সেই চিস্তায় অভিভূত 

হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে তিনি এ আশ্রমসমীপে অবসাদগ্রস্থ 
শোকমগ্র একজন বৈশ্তকে দেখিতে পাইলেন। রাজ্জা তখন সেই বৈশ্যের 

এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্য বলিল, “আমি সমাধি 
নামক এক বৈশ্য এবং ধনীর বংশে আমার জন্ম। কিন্তু ধনলোভে 

আমার স্ত্রীপুত্রগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সেই নিষিত্ত অতীব 
দুঃখিতাস্তকরণে আমি অরণ্যে আগমন করিয়াছি । কিন্তু বনবাসী হওয়। 

অবধি 'অ*মার স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণের গুভাশুভ কোন সংবাদাদি না 

পাওয়াতে আমি অন্তরে তাহাদের বিরহজনিত দারুণ কষ্ট অনুভৰ 

করিতেছি”। বৈশ্যের এইব্ধপ কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ধনলোভী 

আপনার যে স্্রীপুত্রগণ ধনলোভে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, লোভী, 

্বার্থান্বেফী সেই স্ত্রী, পুত্রগণের প্রতি আপনার মন এখনও কেন আসক্ত 
হইতেছে? ইহাতে বৈশ্য বলিলেন, 'আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, আমাৰ 

যে স্ত্রী, পুত্র, স্বজনগণ, পতিপ্রেম, পিতৃন্নেহ, স্ব্জনপ্রীতি পরিত্যাগ 

পূর্বক আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে ইহ! বুবিয়াও সেই স্ত্রীপুত্রাদির 
প্রতি আমার মন কিঞ্িম্সাতত্রায়ও নির্দয় হইতেছে না বরং তাহাদের 

প্রতি আমার চিত্তের অনুরক্তি ও মমত্ব বশতঃ তাহাদের বিরহে আমি 

মন্মপীড়ায় বিদগ্ধ হইতেছি। পরম্পরের এরূপ অবস্থা সম্বদ্ধে উভয়ের 

মধ্যে কথোপকথন হইলে, উভয়ের চিত্তের এরূপ বিকারের কারণ সম্বন্ধে 
তত্বজিজ্ঞাস্থ হইয়া অতঃপর রাজা স্থুরথ ও বৈশ্যসমাধি সেই আশ্রমস্থ 

মেধামুনিসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মুনি সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া 

রাগ! স্ুরথ কহিলেন, “হে মুনিবর! হতরাজত্ব, সম্পদে মমত্ব বোধই 
আমার একমাত্র দুঃখের কারণ কিন্তু ইহা জানিয়াও অজের গ্ায় ইহাতে 
আমার মমতার কারণ কি? আর এই বৈশ্য ইনি স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় 
স্বজন কর্তৃক বর্ছদিত ও পরিত্যক্ত অথচ ইনি তাহাদের প্রতি নিরতিশয় 
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আসক্ত। শ্ত্রীপুত্র, রাজত্ব, সম্পদাদি অনিত্যবিষয়দোষছুষ্ট কিন্তু ইহ! 

বুঝিয়াও আমাদের উভয়েরই চিত্ত উহাতে অন্ুরক্ত ও মমত্তযুক্ত হওয়ায় 

আমরা উভয়েই অতিশয় মন্মপীড়া অনুভব করিতেছি । একমাত্র অজ্ঞ 

ব্যক্তিরই এইরূপ মৃঢতা থাক! সম্ভব। আমাদের এখনও এইরূপ মায়া 
ও মোহের কারণ কি? 

দ্বিতীয় পব্সিচস্ছদ 

মেধামুনির রাজা ও বৈশ্ঠের নিকটে মহ1মায়ার 

মায়ার গ্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনা 

(মধু ও ফৈটভ বধ) 

মেধামুনি সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজা স্থরথ এরুপ প্রশ্ন করিলে 
যেধামুনি কহিলেন, “হে রাজন্! আপনি যথার্থই অতি উত্তম প্রশ্নই 

করিয়াছেন । অতঃপর, সকল প্রাণীরই মধ্যে রূপ, রসাদি ইন্জিয়গ্রাহ্- 

বিষয়জ্ঞানের অস্থিত্ব ও আসক্তির নিত্য বর্তমানতা সম্বন্ধে বিশদভাবে 

বর্ণনান্তে মুনি কহিলেন,-_হে রাজন! ইহাই (বৈষ্ণবী) মায়া * নামে 

স্থপ্রসিদ্ধা। এই মায়ারই প্রভাবে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের ভ্রান্ত 

ধারণা হয় এবং নিত্য বস্তর প্রতি প্রীতি ন! হইয়া অনিত্য বস্তর 
প্রতি আসক্তি জন্মে। এই ( দৈবী) মায়া জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিত্রা 
( যোগমায়া-_তমঃ প্রধানাশক্তি ) ইনিই সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়! 

রাখিয়াছেন। এই মহামায়াই সমগ্র চরাচর, বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন, 
প্রসন্না হইলে ইনিই আবার জীবের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। 

ক বিষ্ণমায়া, যোগমায়া,. মহামায়া, আস্চাশক্তির বিভিন্ন নাম 



১০ মায়ার প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনা 

ইহ] শুনিয়! রাঙ্জা কহিলেন, মুনিবর ! ধাহাকে আপনি এই মহামায়া 
বলিতেছেন সেই দেবী কে? তিনি কিন্ধূপে উৎপন্ন হন এবং তাহার 

স্বক্ূপ ও কার্ধাই বা কি? তাহার স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে আপনার 

নিকটে সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছ। করি। 

রাজা স্থরথের এই প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি মেধা কহিলেন,_এই 
মহামায়া নিত্যা আবার জগত্প্রপঞ্চ তীহারই বিরাট মৃত্তি। তিনি 

সর্বব্যাপী এবং নিত্য! হইলেও দেবগণের কার্যযসিদ্ধিব নিমিত্ত তাহার 
বহুপ্রকার আবির্ভবের বৃস্তান্ত আপনার নিকটে বর্ণনা করিতেছি, হে রাজন্ ! 

শ্রবণ করুন। 

প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হইলে, 
ভগবান বিষু অনস্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যখন যোগনিজ্রায় 

অভিভূত হইলেন তখন মধু ও কৈটভ নামে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড ছুইটী অস্থর 

ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থিত 

প্রজাপতি ব্রন্ধাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল । প্রজ্তাপতি ব্রহ্মা, আরক্ত- 

লোচন এঁ উগ্র অস্ুুরদ্থয় তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া 
তাহাদের বধের নিমিত্ত যোগ-নিপ্রামগ্ন বিষ্ণুর জাগরণের নিষিত্ব তেজঃ- 

স্ব্ূপ বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা যোগ-নিদ্রারূপী যোগমায়া তামসী শক্তির * 

স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রদ্ধা কর্তৃক এইরূপে সংস্ততা হইলে তামসীদেবী, 

মধু, কৈটভের বিনাশার্থ এবং প্রজাপতি বিষ্ণুর যোগ-নিপ্রা ভঙ্গের জন্য 
ভগবান বিষ্ণুর নেত্রমুগল, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষস্থল হইতে 
নিত! হইয়া আবিভূতী হইলেন। অনস্তর যোগ-নিদ্রামুক্ত হইয়া 
ভগবান বিষু একীভূত জলময় বিশ্বে অবস্থিত অনস্তশয্যা হইতে গাজ্োখান 
করিলে, মহাবীর ও বিক্রমশালী ক্রোধোন্সত্ব এবং ব্রহ্মাবধে উদ্াত 
অস্ুষ্ন্খয়কে দেখিয়া এ অন্ুরছ্য়ের সহিত বাহযুদ্ধে প্রবৃতত হইলেন। 

৬ জানের আবরক বলিয়। এই শক্তি তামসী ৷ 
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পঞ্চসহত্্র বৎসরব্যাপী ঘোরতর সংগ্রামের পর, অতিবলদর্পা, মহামায়া 
মায়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও বিমোহিত ছুষ্ট অন্থরহ্থয় ভগবান বিষুরকে 

তাহাদের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিল। ইহাতে জগৎপতি বিষুঃ 

বলিলেন, “তোমরা আমার বধ্য হও ইহাই আমার আকাঙ্ঘিত ইহা 

ছাড়া অগ্ত বরের প্রয়োজন কি? ইহ? শুনিয়া মহাময়ার মায়ায় মোহান্ক 
অন্থরদ্বয়, সমগ্র বিশ্বকে জলমগ্র দেখিয়া উক্তি বরিল, “আপনার হস্তে 

আমাদের মৃত্যু যদিও গৌরবের তথাপি পৃথিবীর যেস্থল জলমগ্র নে 

একমাত্র সেইরূপ শ্থলেই আমাদের বিনাশ সম্ভব । অস্থরদ্ধয় এইরূপ 
উক্তি করিলে অনন্তর শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্মধারী ভগবান বিষ মধু ও 
কৈটভ অস্থরদ্বয়ের মস্তক স্বীয় জজ্ঘাদেশে স্থাপন করতঃ চন্রদ্ধারা 

ছেদন করিলেন। 

মহামুনি মেধা অতঃপর রাজা স্থুরথকে কহিলেন, বর্ষা কর্তৃক 

সংস্ততা হইয়া মামায়া এইরূপে আবিভূতা হুইয়াছিলেন এবং পরবর্তী 
কালে পুনরায় এই মহামায়ার আবির্ভাব ও দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে 
আপনার নিকটে কীর্তণ করিতেছি শ্রবণ করুন। 

তৃতীয় পন্লিচ্ছেদ 

মহ্যান্ুর বধ 

পূর্বকালে মহিযাহ্থুর যখন অস্থরগণের রাজা ও ইন্দ্র দেবগণের 

অধিপতি ছিলেন সেই সময়ে সুদীর্ঘ একশত বৎসর বাপী দেব ও 

অন্থরগণের মধ্যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল । এই যুদ্ধে মহিষান্থুর দেবতাগণফে 
পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হুইল এবং স্র্ধ্য, চক্র, বায়ু, 
বরুণ প্রভৃতি দেবগণের অধিকারে নিজেই অধিষ্ঠিত হুইপ । ইহাতে 
সবগারাজ্যচ্যুত দেবগণ প্রজাপতি ব্রজ্ধাকে অগ্রবর্তী করিয়া! শিব ও বিষুর 
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সমীপে গমনপুর্ধক প্রচণ্ড মহিষান্থবরের দৌরাত্ম্য কাহিনী যথাযথভাবে 

বর্ণনাস্তে, মহিষাস্থরের বধের নিমিত্ত দেবগণ শিব ও বিষুর শরণাপন্ন 

হইলেন। 
্রহ্ধা প্রমুখ দেবগণের মুখে মহিযাস্থরের এবস্িধ দুরাচরণের কথ! 

শুনিয়া বিষুঃ ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে ভ্রকুঞ্চনে তাহাদের মুখ- 

মণ্ডল ভীষণ আকার ধারণ করিল। ইহাতে ত্াহার্দের শরীর মধ্য 
হইতে মহাতেজ বিনিঃস্থত হইল। এই সঙ্গে সঙ্গে ইন্্রাদি প্রমুখ অন্যান্য 
সকল দেব শরীর হইতে এইরূপে নির্গত তেজোরাশি একত্র হইয়া এক 

অন্থপম নারীমৃত্তির উদ্ভব হইল। শিবের তেজে বদনমণ্ডল, বিষ্ণুর তেজে 
বাহুদকল, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, যমের তেজে কেশপাশ ও অন্যান্য 
সকল দেবশরীর হইতে নির্গত তেজোরাশি লমন্বযে অপূর্ব শ্রীসম্পন্না 
অনুপম এক দেবীমৃত্তি আবির্ভূতা হইলেন। 

অনুপম এই এক মহাদেবী আবিভূতা হইলে মহিষাস্থরকে সংহার 

করিবার জন্ত অনন্তর দেবাদিদেব মহাদেব ও জগৎপাতা বিষণ তাহাদের 
শূল হইতে শূলাস্তর ও চক্র হইতে চক্রান্তয় উৎপাদন পূর্বক এই দেবীব 
হস্তে প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র শ্বীয় বজ্র হইতে বস্তান্তর 

উৎপাদন পূর্বক দেবীকে প্রদান করিলেন। এইব্নপে অগ্রিদেব 

দিলেন শক্তি ও পবনদেব ধস্থ ও তুনীর, যম দিলেন তাহার 
কালদগ্ড হইতে দগ্ডাস্তর, বরুণ তাহার পাশ হইতে পাশাস্তর দেবীকে 
প্রদান করিলেন। আর বিশ্বকর্মা দেবীকে প্রদান করিলেন তীক্ষধার 

এক কুঠার ও অন্যান্য বহুবিধ অস্বশত্্াদি | ব্রহ্মা দিলেন কমগ্ডলু ও 

ভীহার রুদ্রাক্ষের মালা, হুর্ধ্য দিলেন দেবীর প্রতিরোমকূপে তাহার 

রম্সিসমূহ। অতঃপর, নানালঙ্কারে দেবীকে ভূষিত করিবার জন্য ক্ষীরোদ 

মমুদ্র দিল উজ্জল এক মুকুতার হার, বাল্ব, নৃপুর, কর্ণকুগুল, বলয়াদি 
ও, অঙ্গুরীয় এবং ললাটভূষণ কীরিটাদি। সমুদ্র দিল পদ্ম ও পল্সের 
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মাল] এবং পর্বতরাজ হিমালয় সিংহ ও বিবিধ বত্ব এবং কুবের দেবীকে 

প্রদান করিলেন এক সদাপূর্ণ স্থরাপাত্র আর নাগরাজ বাস্থকী দিলেন 

মহামণি খচিত একটী নাগহার। এইন্ধপে নানাবিধ অস্ত্রশস্বাদি ও 

অলঙ্কারাঁদির দ্বারা সকলে দেবীকে ভূষিতা করিলেন। 

এইকূপে স্থসজ্জিতা হইলে অন্তর আবিভূঁতা এ দেবী মৃহমু'্ছঃ হুঙ্কার ও 
অট্হান্য করিতে লাশিলেন। এই ঘোর গর্জন আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ 

করিয়া ভীষণ এক প্রতিধ্বনির স্ুষ্টি করিতে লাগিল। দেবীর মুহুমু্ই: 
এই অট্রহাশ্ত ও হঙ্কারে পৃথিবী ও চতুর্দিশ ভূবন সংক্ষৃ্ধ হইল, সপ্ত 
সমুদ্র বিকম্পিত হইয়া! উঠিতে লাগিল এবং পর্বত সকল যেন বিচলিত 
হইয়। উঠিল। এইরূপ সন্দর্শনে দেবগণ, সিংহবাহিনী সেই দেবীর 
তখন মুহ্রমূহঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ সেই মহাদেবীর 
স্তব করিতে লাগিলেন । 

চতুর্দশ তৃবন এইরূপে বিক্ষু্ধ ও ভ্রিলোকবাসীকে সন্ত্রস্ত দেখিলে 

মহি্ষাস্থর তখন সক্কোধে, 'আঃ কিমেতদ্রিতি*! (আঃ একি) এই বালিয়া 

সসৈন্তে অন্যান্য অসংখ্য অস্থরগণের সহিত দেবীর হ্স্কারোখিত ভীষণ 

সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল। এইরূপে ধাবিত হইয়া অতঃপর 
মহিষাস্থর অঙ্ছপম সেই দেবীমৃত্তিকে দেখিতে পাইল। সেই দেবীকে 
সালক্কার] ও অস্ত্শস্থে সুসজ্জিত দেখিতে পাইলে অসংখ্য সেই অস্থর- 

গণ বহুবিধ অন্বশস্তাদি সহায়ে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া দেবীর সহিত 

সংগ্রামার্থে দেবীকে আক্রমণ করিল । 

চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাতচু, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ, দুর্দুখ, দুর্ধার, 
বাস্কল, তাম্রান্থর, অন্ধকান্থর প্রভৃতি মহিযাস্থরের সেনাপতিগণ যথাক্রমে 

বহুবিধ অস্তশস্ত্রাদি সহায়ে মেই মহাদেবীর সহিত সংগ্রামের সম্মুখীন 

হইল। রণক্ষেত্রে অস্ুরনিক্ষিপ্ত অন্ত্রশস্্রাদি দেবীও নিমিষে ছিন্নভিন 

করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্ে দেবীর নিশ্বাস প্রশ্বাসে অগণিত দেবী- 
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সৈম্থ উৎপন্ন হইয়া অন্থ্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। 
দেবীর বাহন সিংহও কম্পিত কেশরে ভীষণ গঙ্জনে অগ্থর সমূহের 

প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধস্থল রথ, অশ্ব, হস্তী এবং 

অস্তরশত্ত্াদি ও মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইল এবং রক্তধারাসকল॥ নদী সমূহের 

ম্যায় প্রবাহিত। হইতে লাগিল। অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে ভম্মীভূত 

করে অস্থিকাদেবী সেইরূপ মহিষাস্থরের সেনাপতিগণসহ সেই বিশাল 

অস্থরসৈন্ত নিমিষে ধ্বংস করিলেন। 

এইব্ূপে সমস্ত সেন্যসামস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অতঃপর মহিষান্থর 

সক্রোধে স্বয়ং যুন্ধস্থলে অবতীর্ণ হইল । মহিযাস্থর রণক্ষেত্রে উপস্থিত 

হইয়া মহিযাক্তি ধারণ পূর্বক মুখাঘাতে, ক্ষুরাঘাতে, লাঙ্গলাঘাতে ও 
তর্জন গঞ্জনে এবং নিশ্বাস বাযুদ্বারা অগণিত দেবীসৈন্ত সংহার করিতে 

লাগিল আবার কখনও বা শৃঙ্গদ্বারা অতুযুচ্চ পর্রবতসকল দেবীর প্রতি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল ও পিংহবাহিনী সেই দেবীর পিংহকে সংহার করি- 
বার জন্ত কখনও ঘা আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইতে লাগিল। মহিষা- 
স্থরেয় প্রচণ্ড বিক্রমে ও তাহার রপক্ষেত্রে এরূপ বিচরণে পৃথিবী 

দিপীড়িতা বিশীর্ণ হইল এবং মেদিনী বিকম্পিতা হইতে লাগিল ও 

তাহার ক্ষণে ক্ষণে লাঙ্গল তাড়নে সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া সর্বত্র প্লাবিত 
করিল। যেঘ সকল তাহার শুক্গঘবারা বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইল 

এবং তাহার নিশ্বাসে অগণিত পর্বতরাজি আকাশে উৎক্ষিগ্ত ও ভূতলে 

পতিত হইতে লাগিল। মহিষান্থরের এইরূপ প্রচণ্ড বিক্রম সন্দর্শনে 
দেবী ক্রুদ্ধ! হইয়া মহিযান্থরকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। পাশদ্বারা 
বন্ধ হুইবামান্ত মহ্যাকৃতি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সে এক ছুর্দাস্ত 

সিংহমৃত্তি ধারণ করিতেই চগ্ডিকাদেবী তাহার মন্তক ছেদন করিলেন । 

সন্ধে সঙ্গে সে এক খড্তাধারী পুরুষরূপে আবিভত হইল। দেবী 
বাপছারা... তৎক্ষণাৎ তাহার মণ্তুক ছেদন করিলেন। তখন সে তৎক্ষণাৎ 
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অতিকায় এক হস্তীর আকার ধারণপূর্বক দেবীর বাহন নিংহকে 
তাহার শুগুদ্বার আকর্ষণ করিয়া গঞ্জন করিতে থাকিলে দেবী খড়গ- 

বারা সেই অতিকায় হস্তীর শুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে 
মে পুনরায় মহিষাক্কৃতি ধারণ করিয়! ত্রিতৃবন বিক্ষুব্ধ করিয়! তুলিতে 

লাগিল। ্ 

ইত্যবসরে জগম্মাতা মহামায়া কিঞ্চিৎ দিব্য স্থরা পান করিতে 

করিতে অ্রহান্বে দুর্বৃত্ত মহিয়ান্থরকে কহিলেন, “রে মৃঢ় যদবধি আমি 

মধুপান করিতে থাকি তদবধি মাত্র তুই তর্জন গর্জন করিতে থাক্। 

এই ক্ষণেই আমি তোকে বধ করিলে ন্বর্গ হইতে £দবগণ এই মুহূর্তেই 
হরধ্বনি করিয়া উঠিবেন'! এই বলিয়া দেবী লম্পপ্রদান পূর্ববক মহিষা- 
স্থরের কদেশ পদদ্বার! নিম্পেষিত করিয়া তাহার বক্ষে শুলাঘাত করি- 
লেন। এইবূপে মহিযাহ্থর দেবীর পদঘ্ার| দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত ও নিপীড়িত 
হইলে তাহার নিজ মুখ হইতেই যহা অস্থ্ররূপে অর্ধনিক্রাস্ত হইয়া 
দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে অবশেষে শ্রীহুর্গাদেবীর প্রচণ্ড 

খড়গাঘাতে ছিনমস্তক হইয়া অতিপরাক্রমশালী ছুর্জয় মহিযান্থর ভূতল- 

শায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। 

দেবী ছুর্গার খড়গাঘাতে মহিষাস্থর ধরাশায়ী হইলে স্বর্গ হইতে 
তখন দেবগণ বিপুল হ্র্ধধ্নি করিয়া উঠিলেন ও পুলকিত চিত্তে 
ভুর্গাদেবীর নান! স্তব স্বতি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আকাশে 

গন্ধবর্ব ও অপ্সরাগণ সুমধুর কঠে গীত গাহিতে লাগিলেন। অতঃপর, 
'দেবোগ্ভানজাত পারিজাতাদি দিব্যপুষ্প, কুক্কুম, সুগন্ধি ধৃপাদির স্বারা 
দেবগণ শ্রীুর্গাদেবীর পূজা! করিলেন। ইহাতে দেবী স্থপ্রসম্না হইয়। 

প্রণতঃ দেবগণকে তাহাদের অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ 

করিলেন। 



১৬ মহিষান্থর বধ 

দেবগণ দেবীকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইলে তাহার! দেবীকে বলিলেন, 

'হে জগদশ্িকে ! আপনি আমাদের ঘোরশত্র ছুঞ্জয় মহিযান্বরকে * 

বধ করাতে আমাদের আকাঙ্খিত সমুদয়ই করা হইয়াছে তথাপি 
আপনি যখন আমাদের ৰর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন 

আপনার শ্রীচরণে আমাদের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা বিপদে 

যখনই আপনাকে ম্মরণ করিব তখনই আপনি আবিভৃ্ত। হইয়! 

আমাদের বিপদসমূহ যেন নাশ করেন এবং কি দেবতা কি মানব 
যাহারাই আপনার পুজা বন্দনার্দি করিবে তাহারাই যেন আপনার, 
রুপালাভে সমর্থ হুয়।, 

দেবগণের এইরূপ সকাতর প্রার্থনায়, 'তথেত্যুক্ত1 ভদ্রকালী বূ- 
বাস্তহিতা” অর্থাৎ তাহাই হউক এই বলিরা ভদ্রকালী অস্তহিতা৷ হইলেন । 

সপ্প 0 $0 9 সস 

ক্* মহিযাস্থরের জন্ম বৃত্তান্ত 

বরাহপুরাণ ও দেবীভাগবত মতে-_বিপ্রচিত্তি দৈত্যের মহিচ্মতী 

নামী কণ্যা, সিন্ধুদীপ নামক তপস্যারত এক খধিকে মহিষীবেশে ভয়. 

দেখাইলে, তিনি তাহাকে 'মহিষী হও এই অভিশাপ প্রদান করেন।, 
এই মহিজ্মতীর গর্ভে মহিযান্থরের জন্ম হয়। 

কালীকাপুরাণ মতে-প্রজাপতি দক্ষের দন্থ নায়ী কণ্যার করস্ত, 

ও রম্ত নামে ছুইটী দৈত্যপুভ্র জন্মে। রস্তাম্বরের তপস্যায় শিবাংশে 

তাহার পুত্র মহিষান্্ররের জন্ম হয়। এই মহিষাস্থ্র তপস্যারঘ্বার1 দেবী. 
সন্গিকটে দেবীর সাধুজ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। (এই মহিযান্থর, যুদ্ধকালে:: 
যি, দিংহ, ছভী, গণ্ডার প্রভৃতি নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল |) 



তৃতীয় অধ্যায় 
প্রথম পন্রিচ্ছেদ্ 

শুল্ত নিশুস্ত অন্ুরদ্বয়ের দৌরাস্মেযয উৎপীড়িত দেবগণ 
কর্তৃক দেবীর বন্দনা 

মেধা খষি কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিজগতের মঙ্গলকারিণী 
পরমা বৈষ্ণবীশক্তি মহাদেবী যে ক্ধপে মহিষান্থর দলনে আবিভূতা 
হুইয়াছিলেন তাহা আপনার নিকটে কীর্তণ করিলাম । এক্ষণে, শর্ত 

নিশুস্ভ নামে ছুর্দমনীয় প্রবল পরাক্রমশালী অস্থরদ্ধয়কে বিনাশ করিবার 

নিমিত্ব মহামায়। পুনরায় যে রূপে আবিভূতা হইয়াছিলেন তৎসন্বস্কে 
আপনার নিকটে কীর্তণ করিতেছি অবহিতচিতে শ্রবণ করুন। 

পূর্বকালে শুস্ত, নিশুজ্ঞ নামে প্রচণ্ড অন্থুরহ্বয় ক্রমশঃ প্রবল পরাক্রাস্ত 

হইয়া উঠিলে, কালক্রমে তাহার! দেবরাজ ইঞ্জের দ্বর্গরাজ্যের আধিপত্য 
ও স্্ধ্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি সকল দেবগণের 

অধিকার কাড়িয়া লইল। এইরূপে বলপূর্ববক দেবগণের অধিকার গ্রহণ 
পূর্বক তুষ্ট অস্থরদ্ধয় দেবতাগণের কাধ্যাদি সম্পাদন করিতে লাগিল। 

দেবগণ শ্বাধিকার হইতে এইক্পে বিচ্যুত ও বিতাড়িত হইলে, অনন্তো- 
পায় হইয়া দেবগণ [ইযালয়ে গমন পূর্ব্বক মহিষাক্থ্রমদ্িনী সেই' 
চণ্তিকাশক্তির যিনি দ্বেবতাগণকে বর প্রদান করিয়াছিলেন--বিপদে' 

স্মরণ করিলেই সমুদয় বিপদ নাশ করিবেন, তাঁহার - আরাধনা করিতে, 
লাগিলেন। 



১৮ শুস্তনিশ্ুস্তের দৌরাজ্ম্যে উৎপীড়িত দেবগণ কর্তৃক দেবীর বন্দনা 

দেবগণ, পরমা বৈষ্বীশক্তি সেই মহামায়ার অনুগ্রহ ল্াভার্থে 

: সর্ববশক্তির আধারশ্বরূপিণী দেবীকে লকাতর বন্দনা করিয়৷ ও পুনঃপুনঃ 
' প্রণতি জানাইয়! অনন্তর দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। 

কা খা গা 

'যা দেবী সর্বভৃতেষূ বিষুমায়েতি শব্দিতা। 
নমস্তন্যৈ নমন্তন্যৈ নমন্তশন্তৈ নমোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। 

নমস্তশ্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তশ্ৈ নমোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃদ্ধিন্ধপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তন্তৈ নমন্তট্ নমন্তক্তৈ নমৌনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভৃতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা। 

ন্যস্তন্যৈ নমস্তশ্বৈ নযন্তশ্টৈ নমোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভৃতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তন্যৈ নমস্তন্তৈ নমস্তশ্যৈ নমোনমঃ | 

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তন্তৈ নমস্তশ্যৈ নমস্তশ্তৈ নমোনযঃ | 

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তত্তৈ নমস্তপস্তৈ নমজ্ঞন্তৈ নমোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্ধবভূতেষু তৃষ্জাবপেণ সংস্থিত।। 

নমস্তশ্তৈ নমস্তম্তৈ ন্মন্তশ্তৈ নযোন্মঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভৃতেষু ক্ষাস্তিরপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তন্যৈ নমস্তশ্যৈ নমন্তান্তৈ নযোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্ধভৃতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিত| | 

নমন্তন্ৈ নমস্তন্যৈ নমন্তন্তৈ নমোনমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জাবপেণ সংস্থিতা। 



মহামায়৷ বা শক্তির পুজা ১৯ 

নমস্তন্তে নমস্তন্তে নমস্তশ্তৈ নমোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু শাস্তিরূপেণ সংস্থিত!। 
নমস্তশ্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমোনম2 ॥ 

যা দেবী সর্বভৃতেষু শ্রদ্ধাকূপেণ সংস্থিতা । ১ 

নমজন্যতৈ নমস্তরশ্তটৈ নমস্তশ্যৈ নমোনম2 ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু কাস্তিকপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তন্তৈ নযজন্যৈ নমস্তন্তৈ নমোনমঃ ॥ 

ধা দেবী সর্বসূতেষু লক্ষ্মীকপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তন্তৈ নমন্তন্তৈ ন্মস্তশ্তৈ নযোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু বুর্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্যৈ নমস্তন্তৈ নমক্তন্তৈ নমোনমঃ ॥ 

য| দেবী সর্বভৃতেষু স্বতিপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্তৈ নযস্তরন্তৈ নমত্বন্তৈ নযোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভৃতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিত! | 
নমন্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমস্তন্তৈ নমোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তশ্তৈ নমস্তশ্তৈ নমস্তশ্তৈ নমোনমঃ ॥ 

ষা দেবী সর্ববভূতেষু শাতৃব্ূপেণ সংস্থিত1 ।' 

নমস্তশ্যৈ তমজ্ঞন্তৈ নমস্তশ্তৈ নযোনমঃ ॥ 

যা দেবী সর্ধবভূতেষু ভ্রাস্তিরূপেণ সংস্থিতা | 

নমন্তট্যৈে নমস্তন্তৈ নমস্তন্যৈ নমোনমঃ ॥ 

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চখিলেষু যা। 
ভূতেষু সঙ্তংতন্তৈ ব্যাপ্তি দেব্যে নমোনমঃ ॥ 

চিতিরূপেণ যা কথ্সমেতদ ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ 

নমস্তম্তৈ নমত্তশ্তৈ নমন্তন্তে নমোনমঃ ॥ 



২ ধুমলোচন ও চগ্ডমুণ্ড ধধ 

স্বতান্থরৈঃ পুর্বযভীষ্টসংশ্রায়াৎ। 

তথ] সুরেন্দ্র দিনেষু সেবিতা ॥, 

করোতু সা নঃ শুভ হেতুরীস্বরী। 
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্ত চাপদঃ ॥ * 

ও ১ ক 

দেবগণ সেই পরমাদ্যা গ্রকৃতি মহামামায়ার এইরূপে স্ব ও ত্বাছার কৃপা 

প্রার্থনা করিতে থাকিলে সেই সময়ে হর-হ্ৃদি-বিহারিণী পার্ধতী জাহ্নবী- 

সলিলে প্নানার্থে আগমন করিলেন । দেবগণকে এরূপে নকাতর বন্দনায় 

নিরত দেখিয়া পার্বতী তাহাদের ভিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার! কাহার শ্তব 

করিতেছেন”? এইক্ূপ জিজ্ঞাসা করিৰামাত্র পার্বতীর নিজ শরীরকোর্মধ্য 

হইতে আগ্যাশক্তি এক অপরূপা শিবা যুতিতে আবির্ভূত! হইয়! বলি- 

লেন, '্বাধিকার বিচাত স্বর্ত্রষ্ট দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন? । 
অনস্তর পার্বতী জাহবীসলিলে গ্নানার্থে তথা হইতে প্রস্থান করিলে 

পার্বতীর শরীরকোষ হইতে উদ্ভতা দেই কৌধিকীদেবী দেবগণের প্রার্থনা 
পূর্ণ করিবার মানসে হিমালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

দ্বিতীয় পন্রিচ্ছেদ 
ধুআলোচন ও চগু,মুণগ্ড-বধ 

কৌধিকীদ্েবী হিমালয়ে অবস্থান করিতে থাকিলে, চণ্,মুণ্ড নামক 
শুস্ত, নিশুস্তের অন্্চরহয় হিমালয় পরিভ্রষণকালে একদিন এ দেবীকে 

তাহারা দেখিতে পাইল । দেবীকে দেখিয়া দেবীর অপরূপ সৌন্দর্ধ্যে 
বিমুগ্ধ ভইলে চগ্,মুণ্ড প্রত্যাগমন করতঃ অস্থ্ররাজ শুস্তসকাশে 

* সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে বিষ্ুরযায়া ত্রিবিধা, 
এইজন্য বারত্রয় তন্তটৈ শব্ধের উক্তি এবং কায়িক, বাচিক ও মানপিক 

অিবিধ প্রণাঘ হৃচনায় নমঃ শষের ত্রিকুক্তি। 



মহামায়া বা শক্তির পূজা ২১ 

দেবীর এ অপরূপ রূপলাবণ্যের কাহিনী বর্ণনা করিল এবং ছুষ্ট অন্থুচর- 

বয় অমূল্য এঁ নারীরত্ব গ্রহণ করিতে দৈত্যরাজ শুস্তকে নিরতিশয় 
প্ররোচিত করিতে লাগিল। দেবীর এ অপরূপ সৌন্দর্য্যবার্তী শ্রবণে 
বিমোহিত শুস্তাস্থর অতঃপর এঁ অমৃল্যরত্বকে স্বাধিকারে আনিবার জন্য 
নুগ্রীব নামক এক দৃতকে প্রেরণ করিল। দেবীসমীপে দূত সমূপস্থিত 
হইয়! এ রাজবার্তা জ্ঞাপন করিলে, দেবী কহিলেন, 'দূত ! তোমা 
কর্তৃক রাজবার্তী শ্রুত হইলাম কিন্তু ইতিপূর্বে আমি প্রতিজ্ঞানদ্ধ যে, 
বলপূর্বক আমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ববে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া 
আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে'। ইহা শুনিয়া দূত স্ুগ্রীব শুস্ত নিশুস্তের 
অপরিসীম শৌধ্যবীর্ষ্যের কথা দেবী সন্গিকটে বর্ণনা করিল। কিন্ত 
তাহাতেও দেবীকে তাহার সহিত অন্থররাজের নিকটে যাইতে সম্পূর্ণ 
অসম্মতা দেখিয়া, অগত্য! সুগ্রীব শুভ্তসমীপে প্রত্যাগমন করতঃ দেবীর 
আগমনে অসম্মতির কথা নিবেদন করিল। ইহা! অবগত হইলে দৈত্য- 
রাজ শুস্ত ক্রোধাঘ্বিত হইয়া তখন অগণিত সৈম্তসহ দেনানায়ক ধূত্র- 
লোচনকে দেবীকে বলপূর্বক আনয়ন করিতে প্রেরণ করিল। ধুত্র- 
লোচন সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া! দেবীকে বলপৃব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত 
হইবামাত্র অস্থিকাদেবী হৃঙ্কারে ধৃ্রলোচনকে ভন্মীভূত ও অন্থুর সৈগ্ভগণকে 
বিনষ্ট করিলেন। 

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! দৈত্যরাজ শুস্ত নিরতিশয় ক্রোধান্িত 
হইয়া অতঃপর অসংখ্য সৈচ্, ত্তী, রথ, অশ্ব সমভিব্যাহারে প্রধান সেনা- 

নায়কঘয় চণ্ড,মুণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল এবং যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেবীকে 

বলপূর্র্বক বন্ধন করিয়া আনয়ন করিতে আদেশ করিল । দৈত্য সৈম্থগণ 
সহ চণ্ড ও মুণ্ড রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবীকে পরাস্ত করিয়া 

বন্ধন পূর্বক দৈত্যরাজ শুস্ত সকাশে লইয়! যাইবার জন্য দেবীর সহিত ঘোর- 

তর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অস্থ্রগণকে এইকপ ঘোরতর সংগ্রামে 



রি ধু্রলোচন ও চগ,মুণ্ড বধ: 

রত দেখিয়া কৌধিকীদেবীর ক্রোধে মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল ও সঙ্গে 
সঙ্গে দেবীর ভ্রকুটা কুটাল ললাটদেশ হইতে ভীষণবদনা এক কালী- 

মৃত্তি-বিনিঃস্তা হইলেন। দেবীর 'ললাটোস্তত1 বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী 
নরমুণ্ডমালিনী, ব্যাপ্রচম্ম পরিহিতা, অস্থি-চর্ঘমাত্রদেহা,  অতিভীষণা, 

অতিবিশালবদনা, লোলজিহবায় ভয়প্রুদা, কোটরগত আবরক্ত চক্ষুবিশিষ্ট 

এবং বিকটশবে দিছ্বাগুল পূর্ণকারিণী * সেই কালিকাদেবী সবেগে 

অস্থর সৈম্তাগণের মধ্যে ধাবিত হইয়া সৈম্তসেনানীগণকে ভক্ষণ করিতে 

আবস্ত করিলেন। হস্তী, রথ, অশ্ব ও অশ্বের স্ঠিত অশ্বাবোহীঃ সার- 

থির সহিত রথকে বদনমধো নিক্ষেপ করতঃ বিকট দস্তদ্বারা চর্বণ 

করিতে লাগিলেন । এই ভাবে হ্প্পক্ষণের মধোই অসংখ্য রথ, অশ্ব, 

হস্তী ও অগণিত অস্থরউন্ত, সেনানী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল | এইবূপে 

সম্দয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অনন্তর চগ্ড,মুণ্ড ও অনান্য বীর অস্থরগণ অস্ত্র- 
শগ্াদিসহায়ে দেবীর সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত হইল। চগু,মুণ্ড সসৈম্গে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিল ও বহুবিধ অন্ত্রশস্নাদি নিক্ষেপ করতঃ কালীকে 

সমাচ্ছন্ন করিল। চও,মুণ্ড প্রচণ্ড অন্থ্রদ্ধয় সসৈন্যে এইরূপ ঘোরতর 

সংগ্রাম আরম্ভ করিলে অনস্ভর সেই নুমৃণ্ড মালিনী কাঁলিকাদেবী 
সক্তোধে মহাখড়গা উত্তোলন পূর্বক চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইয়া কেশাকর্ষণ 

করিয়া সেই খড়োর দ্বারা চণ্ডের মস্তক ছেদন করিলেন। এইবূপে 

* ভূকুটা-কুটালাত্তশ্তা ললাট-ফলকাদ্ দ্রুতম 

কালী করাল বদন! বিনিষ্বাস্তাসিপাশিণী ॥ 

বিচিত্র-খট্াঙ্গধরা! নরমালাবিভূষণী। 
ছ্বীপিচম্-পরীধান শরষমাংসাতিভৈরবা | 
অতিবিস্তার-বদন1 জিহ্বাললনা-ভীষণ! । 

নিমগ্লারজ নয়ন!” নাদা পুরিত দিজদুখা ॥ 



মহামায়া বা শক্তির পুজা ২৩ 

চণ্ডকে নিহত হইতে দেখিয়া, ক্রোধান্থিত হইয়া মৃণ্ড দেবীকে আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হইলে, দেবী নিমিষে মুণ্ডকেও তীক্ষ খঙ্গাঘাতে ভূতল- 
শায়ী করিলেন। অতঃপর কালীকাদেবী চণ্ড ও মৃণ্ডের ছিন্নমস্তকদবয় 
লইয়া কৌধিকী অস্বিকাদেবীর নিকট উপচ্ার প্রদান করতঃ অট্টহাশ্ত- 
মিশ্রিত যাক্যে বলিলেন, “শুভ্তনিশুস্ত অস্থ্রদ্ধযকে আপনি নিজেই বধ 
করিবেন ।” ৃ 

অন্থিকাদেবী তখন কালীকে বলিলেন, 'আপনি চগ্ড ও মুণ্ডের 
মণ্তকদ্বয় আমাকে উপহার দেওয়াতে পৃথিবীতে আপনি চামুণ্ডা * 
নামে অভিহিতা ও বিখ্যাতা হইবেন।ঃ 

ভৃতীক্স পক্রিচচ্ছিদ 

রক্তবীজ এবং শুস্ত ও নিশুস্ত বধ 
চণ্, মুণ্ড নিহত হইলে শুস্ত ও নিশুস্ত নিরতিশয় ক্রোধাঘ্বিত হইয়া 

উঠিল। অতঃপর অস্থররাজ শুস্ত ও নিশুস্ত অগণিত বীর অস্থরগণ 
সযভিব্যাহারে ও অসংখ্য হস্তী, রথ, অশ্সহ এবং বহুপ্রকারের অন্ম- 

শন্্রাির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়! যুদ্ধার্থে রণাঙ্গনে দেবীর সম্মুখীন হইয়া 
প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অস্থরগণকে এইব্ধপে অভূতপূর্ব সংগ্রামে 

নিযুক্ত হইতে দেখিলে, কৌধিকী অগ্বিকাদেবীর মধ্য হইতে তখন 
অতিভীষণা, অত্যুগ্রা চণ্ডিকাশক্তি আবিভূর্তা হইলেন। চগ্ডিকাদেবী 

আবিভতা হইয়। হুঙ্কারনাদে দি্মগুল আলোড়িত করিলেন। চগ্ডিকা- 

শক্তিকে আবিভূ্তা হইতে দেখিয়া ছুর্দাস্ত অন্থরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে 
চতুর্দিকে বেষ্টন পূর্বক তাহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত করিল। 

ইতিমধ্যে ব্রদ্ষা, বিষু শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতে শক্তি 
সমূহ বিনিঃস্থতা হইয়া দেবাদির অন্থূপ আকার ও বাহনে দেৰীমৃততি 
পরিগ্রহপূর্ববক রণক্ষেত্রে চণ্ডিকাদেবীকে সাহায্য করিবার জন্য আবিভূর্তা 

* দুর্গোৎসবে মহোষ্টমীর শেষভাগে ও নবমীর পুরোভাগে যে 
সন্ধিপূজা হইয়া থাকে, তাহাতে এই দেবী চামুণ্ডাম পুজা হইয়া থাকে। 



২২৪ রক্তবীজ এবং শুস্ত, নিশুস্ত বধ 

স্থইয়! অস্থুর সৈন্য ও মেনানীগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রোধোন্মত্ত 
. অন্থ্রগণ তখন বছুবিধ অস্ত্র শত্বাদি বর্ষণের দ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিল। 

অন্থর নিক্ষিপ্ত অন্ত্রাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া, শুস্ত সৈম্যসেনানীগণকে মদ্দিত ও 

মধ্ত করিয়া দেবী রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর 

বক্তবীজ নামে অত্যাশ্চধ্য অতিভীষণ এক অন্থুর দেবীর সহিত যুদ্ধার্থে 

রণস্থলে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে আহতকালে বা শরীরে কিঞ্চিম্সাত্র 
আঘাকপ্রাপ্ত হইলে, রক্তবীজ নামক এ অস্থরের শরীর নিঃস্ত রক্ত- 

কণা ভূমিতে পতিত হইবামাত্র এঁ রক্তবীজের সমকক্ষ এক এক অতি 
বীর অন্থর এ রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে 
রক্তবীজান্থরের বক্তবিন্দুজাত অন্ুরগণ বণস্থল ও দিজ্গুল পরিব্যপ্ত 

করিল। এইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে স্বর্গের দেবগণও অতঃপর ভীতিবিহ্বল 

হইয়| পড়িলেন। দেবগণকে ভয়াকুল ও সন্ত্রস্ত দেখিলে তখন চণ্ডিকা- 
দেবী অটহাস্য করতঃ তাহার ললাটদেশোত্ত,তা ভীষণা, বিশালবদনা, 
লোলজিহ্বায়ভয়গ্রদা৷ সেই চামুণ্ড কালীকাদেবীকে বলিলেন, “আমার 

অস্ত্রাধাতে উৎপন্ন রক্তবিন্দুসমূহ ও রক্তবিন্দুজাত সমুদয় অন্থুরগণকে বদন 

বিস্তৃত করিয়া সত্বর পান ও ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি রণস্থলে 
বিচরণ করিতে থাক'। চণ্ডিকাদেবী কর্তৃক এইরুপ আদি হইলে, এ 
অন্থুরদেহ বিনিঃসত রক্তবিন্দু সকল পান ও এ রক্তকণাজাত অস্থর 
সমূহকে ভঙ্গণ করিতে করিতে চামুণ্ডাদেবী রণস্থলে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। চামুণ্ডা কালীকাদেবী এইভাবে রণস্থলে বিচরণ করিতে 

থাকিলে অনস্তর চগ্ডিকাদেবী শূল, বজ, বাণ, অসি খড় প্রতৃতি 
অন্ত্রশত্বাদি নিক্ষেপ ও আঘাতের দ্বার অত্যাশ্চর্ধ্য,। অতি ভীষণ এ 

রক্তবীজকে সংহার করিলেন। 

এইয়পে শ্ুস্ত নিশুস্তের অতি বীর ও অত্যাশ্চধ্য ভয়ঙ্কর অন্থরগণও 
একে একে ধ্ৰংসপ্রাপ্ত হইতে খাকিলে, অস্থররাজভ্রাতা নিশুভভ অতিশয় 
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'ক্রোধান্থিত হইয়৷ রাজ! শ্তস্ভের প্রধান প্রধান সৈম্সামস্ত ও বীর অস্থ্র- 
'গণসমভিব্যহারে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্াদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থে দেবীর 

সম্মুধীন হইল। যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়া! দেবীর সহিত নিশুস্ত প্রচণ্ড 

গ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অত্যাশ্চর্ধ্য অন্ত্রশস্বা্দি প্রয়োগের দ্বারা নিশুস্ত 

'দিত্মগুল আলোড়িত ও যুদ্ধস্থল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। অক্থিকাদেবী 
নিমিষমধ্যে নিশুস্ত নিক্ষিপ্ত অত্যাশ্চ্ধ্য অগ্বসকল চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগি- 

লেন। ইহাতে নিশুস্ত ক্রোধান্বিত হইয়া অবশেষে তীক্ষধার এক কুঠার 

হস্তে দেবীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে প্রথর বাণবর্ষণে দেবী 

চপ্ডিকা নিশুস্তকে ভূপাতিত করিলেন। নিশুস্ত দেবীকর্তৃক বাণাহত 

হইয়া ভূপতিত ও মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে তখন ক্রোধানলে প্রজ্জলিত 
হইয়া দৈত্যরাজ শুভ্ত সুদীর্ঘ অষ্টবাহ বিস্তার করিয়া এবং এ সকল 

হস্তে পরমান্্ সকল ধারণ পূর্বক দেবীকে বধ করিবার নিমিত আকাশ 

ব্যাপিয়া অদ্থিকাদেবীর প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। ইহাতে দেবী 
উল্লম্ষনে আকাশে উঠিয়া করছ্বার ভূমিতে আঘাত করিলেন ও বিকট 

অষ্রহান্ত করিতে লাগিলেন। দেবীকে সংহার করিবার নিমিত্ত দৈত্য- 

রাজ শুভ দোর্দগুপ্রতাপে সংগ্রাম করিতে লাগিল ও পরমান্থঈ সকল 

প্রয়োগের দ্বারা দেবীকে সমাচ্ছন্ন করিয়৷ তুলিল। দেবীও নিমিষে 

শুভনিক্ষিপ্ত অগ্বশস্থ সমূহ দিব্যান্ত্রাদি নিক্ষেপে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন 
ও অবশেষে ক্রুদ্ধা হইয়া চণ্তিকাদেবী শুস্তকে প্রচণ্ড শূলাঘাত করিলেন। 
এই আঘাতে অস্থ্ররাজ শুস্ত আহত ও যুচ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত 

হইল। ইত্যবসরে নিশুস্ত সংজ্ঞালাভ করিলে প্রচণ্ড বিক্রমে দেবীর 
সহিত সংগ্রামে পুনঃ প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে অতঃপর 
অস্থরবীর নিশুভ্ত দিখ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গদা ও শূল হস্তে দেবীকে 
আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইলে, চণ্তিকারেবী ঘৃর্ণিত শুলঘ্বারা নিশুস্তা- 

সবরের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত অন্থরদেহমধ্য 
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হইতে অতি ভীষণ এক মহান্র উদ্ভুত হইল। খড়গদ্ধার শতক্ষণাৎ 
দেবী তাহার মস্তক ছেদন কবিয়া ফেলিলেন। 

দৈত্যশ্রেষ্ট শুস্তান্থব অতঃপর সংজ্ঞালাভ করিয়া ভ্রাতা নিশুভ্তকে 

নিহত দেখিলে, সক্রোধে ঝটিকাপ্রবাহের ন্যায় সবেগে দেবী সংহারে 

ধাবিত হইয়া ক্রোধকম্পিতম্বরে ও আরক্তলোচনে দেবীকে কহিল, 

'রে উদ্ধতা দুর্গা! তুমি মহাবীব ও অসংখ্য অস্থরগণকে পরাজয় 

ও ধ্বংস করিয়াছ কিন্তু ইহাতে তুমি গব্বিতা তইওনা কারণ 
তুমি অন্যান্য দেবীশক্তির সাহায্য লইয়] যুদ্ধ করিতেছ'। ইহা! শুনিয়! 
দেবী দুর্গা কহিলেন, “এজগতে একমাক্র আমিই বিরাজিতা আর নকল 

আমারই মাত্র অভিন্নাবিভূতিনিচয়, অস্থররাজ শ্ুম্ত! এই দ্বেখ এই 

নিমিষমাত্রে ইহারা আমাতেই বিলীনা হইয়া যাইতেছে আমি এক্ষণে 
একাকিনীই বিরাজ করিতেছি | দেবী কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইবামাক্র 
অন্তান্ত দেবীশক্তিসমূহ শ্রীহুর্গাদেবীর শরীরমধ্যে বিলীনা হইলে দেবী 
আছ্যাশক্তি তখন একাকিনী বিরাজিতা থাকিয়! রণস্থলে শোভ। পাইতে 

লাগিলেন। ইহ1 দেখিয়া অনস্তর শুস্ত প্রচণ্ড বিরুষে হুঙ্কারনিনাদে দেবীর 

সহিত পৃর্ণোগ্মে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে দেবী অন্বিকা শুস্তকে 

বধ করিবার নিমিত্ত দিব্যাপ্াদি নিক্ষেপ করিতে থাকিলে দেত্যরাজ 

তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশেধক অগ্ত্রশস্থাদি নিক্ষেপ করতঃ দেবী নিক্ষিপ্ঠ 

অস্বশস্্াদি খণ্ডবিখণ্ড করিতে লাগিল। শুস্ত দেবীকে লইয় উত্গম্ষনে 

আকাশে উঠিল দেবীও নিরালগ্বনা হইয়া শুস্তের সহিত আকাশেই 

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনস্তর চগ্ডিকাদেবী অন্থররাজ শুস্তকে শৃন্ধে 
ঘুরাইয়৷ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। শ্ুম্ত দেবী কর্তৃক এইরূপে ভূতলে 

নিক্ষিপ্ত হইলে পুনরোখিত হইয়া দেবীকে সংহার করিবার নিমিত্ত 

সর্রোধে ও সবেগে দেবীর প্রতি ধাবিত হুইতে থাকিলে, শুস্ভের 
বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া চণ্তিকাদেৰী তাহার হস্তস্থিত শুলত্যাগ করিলেন। 
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ইহাতে শুস্তের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইল। এই প্রচণ্ড শুলাঘাতে সসাগরা 
পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া! ভূপতিত হইয়া অস্থররাজ শুস্ত প্রাণত্যাগ 
করিল । 

চণ্ডিকাশক্তি দেবী দুর্গা কর্তৃক প্রবল পরাক্রমশালী শুস্ত, নিশুস্ত 

এই প্রচণ্ড অস্থরদ্ধয় এইরূপে নিহত হুইলে, স্বগরাজ্যচ্যুত দেবগণের হ্্ধ- 

ধ্বনিতে দিগন্তপ্লাবিত হইল এবং হর্ষপুলকিত চিত্তে তখন দেবগণ আগ্ভা- 

শক্তি কাত্যায়ণীদেবীর নানা স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বগণ 

মধুরম্বরে গান ধরিলেন ও উর্বশী প্রভৃতি অপ্রাঁগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন । 
দেবগণ কর্তৃক সংস্তৃতা হইলে অনস্তর দেবী কহিলেন।_দেবগণ, আমি 

তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক্ষণে তোমাদের বরদানে আমি উদ্যতা 
হইয়াছি। জগতের কল্যাণার্থে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা 

কর আমি তোমািগকে তাহাই প্রদান করিতেছি । তখন দ্েবগণ 

বলিলেন,_দেবী, আপনি ভবিষ্যতে এইরূপে আবিভূতা হইয়া সকল 

বিশ্বের প্রশমনরূপ শক্রনাশ করিবেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। 

দ্েবগণের এইন্প প্রার্থনা শ্রত হইলে দেবী কাত্যায়ণী কহিলেন, 

সপ্তম মন্বস্তরে বৈবন্বত মন্থর অধিকার সময়ে (কলি ও দাপরের 

সন্ধিতে) শ্ুস্ত ও নিশুস্ত নামে অন্য মহ] অস্থুবন্য় উৎপন্ন হইলে, নন্দ 
গোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্বক বিদ্ধাচলে অবস্থান করতঃ 

আমি সেই অস্থ্রদ্বয়কে বিনাশ করিব। পুনরায় আমি অত্যন্ত ভয়- 

স্করী মষ্ঠিতে পৃথিবীতে আবিভূতা হইয়া বিপ্রচিত্িবংশীয় দানবগণকে 
সংহার করিব। পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ পৃথিবী জলশৃন্তা 

হইলে মুনিগণ কর্তৃক সংস্ততা হইয়া আমি অযোনিসম্ত,ত! হইয়া জগতে 
আবিভূতা হইব। অতঃপর আমি শাকম্তরী নামে আবিরভূ্তা হইয়া 

দুম নামক মহাস্থরকে বধ করিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধ! 

হুইব। পুনরায় ভীমামৃষ্িতে হিমালয়ে আবিষ্ূতা হইয়া মুনিগণকে 



২৮ রক্তবীজ এবং শুস্ত নিশুস্ত বধ 

সংরক্ষণ করিবার জন্য আমি রাক্ষলকুল ধ্বংস করিব। অতঃপর ভ্রমরময় 

€ অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট ) আক্কৃতি ধারণ করিয়া ত্রিতুবনের মঙগলহেতু 
অরুণান্থর নামক মহাস্থরকে নিধন করিব। দেবগণকে ভবিষ্যৎ আবি- 

ভাব সম্বন্ধে এইক্সপ বর্ণনা! করিয়া অবশেষে দেবী কহিলেন, এইরূপ 
স্তবস্তরতিদ্বারা যে আমার পৃজাবন্দনা বা আমার এই মাহাত্ম্য কীর্তণ 
করিবে তাহাকে আমি তাহার অভিলাষ অন্্যায়ী এহিক অভ্যুদয় বা 

পারমাথিক কল্যাণরূপ বর প্রদানে ভূষিত করিব। আ'র সমাহিত চিত্তে 

নিত্য আমান যাহারা এইক্সপ স্তব করিবে বা অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী 
তিথিতে আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে তাহাদের সকল 

বিপদ হইতে আমি বিমুক্ত করিব। এইন্ধপ বর্ণনান্তে চগ্ডিকাশক্তি 
দেবী দুর্গা অস্তহিতা হইলেন। 

শুস্ত ও নিশুস্ত * এইয়পে নিহত হইলে দেবগণ অত্তঃপর তাহাদের 

স্বাধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং স্বাধিকারে এইবূণে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়া পুনরায় পূর্বের ম্বার তাহার! স্ব ত্ব কাধ্য সম্পাদন করিতে 

লাগিলেন। 

ডি 8 বর আর এরআগে টি ভি 
ঃ গড ৪ ৬৪৩ 

* শুভ্ভ, নিশুস্তের জন্ববৃত্তাস্ত 
বাষণপুরাণ মতে--কশ্যপের ওরসে দঙ্গর গর্ভে শুস্ত, নিশুস্ত অস্থর- 

সবরেয় জন্ম হয়। ইহারা অবধ্য। ত্রদ্ধার নিকট ইহারা এই বর লাভ 

করিয়াছিল যে কেবলমাত্র অধোনিসভভ,ত পুংসংম্পর্শরহিত স্ত্রীশরীর হইতে 

উদ্তত। নারীর প্রতি আসক্তিবশতঃ তাহাকর্তৃকই কেবলমাজ বধ্য 

হইফেপ। 



চতুর্থ অধ্যায় 

প্রথম পক্রিচ্ছোদ 

দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণে বিমুগ্ধ রাজ ও বৈষ্ক্ের তপস্ঠায় 
গমন ও ছুর্গাপুজার অনুষ্ঠান 

রাজা হথুরথ ও সমাধির নিকটে মহামুমি মেধা অত্যাশ্চধ্য এই 

দেবীমাহাত্ম্য কীর্তণ করিয়া অবশেষে কহিলেন, এই ভগবতীদেবী 

ব্যাপিক ও নিত্য হইলেও প্রয়োজন হইলে পুনঃ পুনঃ এইভাবে 
আবিভূতা৷ হইয়া থাকেন। এই দেবী মহামায়াই স্থষ্টিকালে কৃত্রিশক্ি- 
রূপে (ক্রন্ষারূপে ) প্রকাশিত হন, ইনিই স্থিতি সময়ে স্থিতিশক্তিন্ূপে 

(বিষ্ঠরূপে) পালন করেন এবং প্রলয়কালে ইনিই আবার শিবরূপে 
সংহাররূপ ধারণ করেন। এই মহামায়াই স্থসময়ে লম্ষ্মীরূপে ুখসমৃদ্ধি 

দান করিয়া থাকেন এবং ছুঃসময়ে অলক্ষীরূপে ইনিই আবার চুঃখ- 

দারিদ্র্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। এই মহামায়াই বিষ্বলংআারের শ্চতি- 

কন্তরী, ইহারই কর্তৃক জীব মায়ামুগ্ধ এবং ইহারই মায়ায় জীব মোহাদ্ধ 
আবার কেবলমাত্র এই দেবীরই কৃপায় মায়াপাশ হইতে জীব মুক্তিলাভ 
করিতে ও যোহমুক্ত হুইতে সমর্থ হইয়া থাকে । এই মহামায়ার 
আদ়াধনা ও পূজা দ্বারা ধশ্ব, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফললাভ 
হুইয়া থাকে । নিফামভাবে এই দেবীর আরাধনা করিলে জীষের তত্বজ্ঞান 

ও সকামভাবে আরাধনা করিলে ইহারই প্রসাদে জীবের এছিক 

অভ্যুদয় হইয়| থাকে । এই মহামায়াই কা করিয়া জীবকে [আবার 

সহ ছি, ধর্মেমতি ও শুভগতি প্রদান করিয়া থাকেন। 



৩০ রাজ! ও বৈশ্যের দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান 

রাজা স্ুরথ ও সমাধি বৈশ্ের নিকটে দেবীমাহাত্্য এইভাবে 
কীর্ডণ করিয়া অনস্তর মহামুনি মেধা :কহিলেন,_হে রাজন্! অনন্ত- 

শক্তিসম্পন্ন দেবীর এই মাহাত্ম্য কথা! তোমাদের নিকট কীর্তণ করি- 

লাম। স্থষ্ি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্ী এই অহামায়াই তোমাকে ও এই বৈশ্বকে 
তাহার মায়ামুগ্ধ ও মোল্থাচ্ছন্্ করিয়া রাখিয়াছেন। একমাত্র এই 
মহ্ামায়ার শরণাগত হইয়া ইহার আরাধনা ও পৃজার দ্বারা ইনি 
প্রসন্না ও ইহার কৃপাপ্রাপ্ত হইলে জীব এই মহামায়ার ছুরতিক্রম্য 

মায়া ও মোহ্মুক্ত হইতে সমর্থ হয় এবং ইারই প্রসাদে এহিক 
অত্থদয় ও পারমাথিক কল্যাণ বা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । * 

খধি মার্কগেয় দেবীমাহাত্ম্য এইরূপে কীর্তণ করিয়া অনস্তর ভাগুরিকে 
কহিলেন, রাক্জা স্থরথ ও বৈশ্য সমাধি মুনি সন্নিকটে এই অত্যাশ্চ্য্য 
দেবীমাহাত্য কথা শ্রবণ করতঃ বিমুগ্ধ হইয়া মুনিকে প্রণামাস্তর সেই 
ক্ষণেই এ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক তপন্থার্থ উভয়েই প্রস্থান করিলেন। 
রাজা স্থুরথ ও সমাধি মেধামুনি সম্নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক 

নদীতীরে অবস্থান করতঃ বহুকাল তপন্যাদিতে নিযুক্ত রহিলেন। এই 

ভাবে তপন্যায় বহুকাল রত থাকিবার পর তাহারা উভয়ে দেবী মহা- 

মায়ার প্রতিমায় পুজার অনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হইলেন। অনস্তর 

দেবীর মৃন্ময়ী এক প্রতিমা নির্মাণ পূর্বক, সুগন্ধি পুষ্পাি, ধূপ, দীপ, 
ফলমূল নৈবেদ্যাদি ও হোম সহকারে উভয়ে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিমা 
পৃজার অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে সংযত ও বিশ্ুদ্ধচিত্তে এবং ভক্তি 
সহকারে বর্যত্রয় শ্রীশ্রুদূর্গীদেবীর পুজা অনুষ্ঠানের পর দেবী পরিতুষ্ট 
হইলে অবশেষে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সম্মুখে আবিভূত! হইয়া দেবী 

কহিলেন,_রাজন্! ও বৈশ্তকুলনন্দন্! তোমাদের পূজায় আমি সবিশেষ 

* 'সৈষা প্রসন্ন বরদ! নুণাং ভবতি মুক্তয়ে'। 



মহামায়া ব! শক্তির পূজা ৩১ 

পরিতুষ্টা হইয়াছি এক্ষণে আমার নিকটে তোমরা তোমাদের অভিলবিত 
বর প্রার্থনা কর, তোমরা যাহা যাহা প্রার্থন1! করিবে তাহাই আমি 
তোমাদের প্রদান করিব। 

শ্রদুর্গাদ্দেবীর অভাবনীয় এই আবির্তাবে ও দেবীর এইরূপ অশেষ 

কপালাভের অধিকার পাইয়! স্থরথ ও লমাধি যুগপৎ হর্য ও বিল্ময়ে 

বিহ্বল হইয়। পড়িলেন। দেবী সন্গিকটে অভিলধিত বর প্রার্থনা 

করিবার আদেশ পাওয়াতে অতঃপর রাজা স্থরথ, শ্বীয় শক্ষিগ্রভাবে 

শক্রবিনাশ পূর্বক হ্ৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি এবং জন্মান্তরে (সাবি মন্রূপে ) 

চিরস্থায়ী রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। আর বুছিমান ও বৈরাগ্যবান 
বৈশ্ত সমাধি দেবীর নিকটে তত্বজ্ঞান লাভের জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। 

উভয়ের এইকপ প্রার্থনায় প্রীত হইয়া দেবী দুর্গা কহিলেন, হে 
রাজন! অল্পদিনের মধ্যেই শত্রুর বিনাশ সাধনপূর্ববক তুমি তোমার 
হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবে এবং তোমার অভিলাষ ও প্রার্থনা অন্থ্যায়ী 

জন্াস্তরে তুমি হৃর্ধ্যদেব হইতে ততৎ্পত্বী সবর্ণার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া 
পৃথিবীতে সাবণি নামে অষ্টম মন্বস্তরের অধিপতি হইবে, আর হে 

বৈশ্যশ্রেষ্ঠ লমাধি! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ জীবের শ্রেষ্ঠসম্পদ 
'সেই বর আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি আমার প্রসাদে তোমার 

ত্রন্মজ্ঞান লাভ হউক। 

মহষি মার্কপ্ডেয় কহিলেন,_-হে ভাগুরি ! মহামায়! শ্রীদূর্গাদেবী দুই 

জনকে তাহাদ্দের অভিলাষ অনুরূপ ও উভয়ের প্রার্থনা অনুযায়ী পৃথক্ 

পৃথক এইরূপ বর প্রদানপূর্বক অতঃপর অন্তহিতা হইলেন। এইরূপে 

দেবী কতৃকি বরলাভে মহামায়ার কৃপায় বৈশ্য সমাধি ব্রহষজ্ঞান লাভ 

করিলেন এবং রাজ! স্থুরথ দেবীর কৃপায় বাহুবলে হাতরাজ্য পুনরুদ্ধার 

করিয়া শ্বীয়রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং এনবী কর্তক বরাতে 



৩২ রাজ! ও বৈশ্বের হূর্গাপুজার অনুষ্ঠান 

এই মহাময়ারই কৃপায় পরবর্তীকালে এই রাজা স্থুরথ সুর্য ও তৎপত্ী 
'সবর্ণাতনয়া সাবিরূপে জন্মলাভ পূর্ব্বক অষ্টম মন্বস্তরের অধিপতি হইবেন। * 

ছিতীক্স পন্সিচ্ছেদ 

৬তুর্গাপুজা এবং প্রতীক্ ও প্রতিম৷ পুজা 
রাজা স্থুরথ ও বৈশ্য সমাধি শ্রীদুর্গাদেবীর যে পূজার 'অনুষ্ঠান 

করিয়া দেবীর কৃপালাভে ধন্ হুইয়াছিলেন সেই শক্তির পুজা রক্ষফুল- 

পতি রাবণ কর্ডূক পরবর্তীকালে অসুষ্টিত হইয়াছিল যাহ বাসস্তীপৃজা 
বলিয়া অভিছিত। তৎপরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অমিতশক্তিসম্পন্ন রক্ষ- 

কুলরাজ রাষণ ধ্বংসের নিমিত্ত শক্তি অজ্জনে মহাশক্তির আরাধনায় 

অকালবোধন করিয়া শরৎকালে এই শ্রীহূর্গাদেবীর পৃজা অনুষ্ঠান করিয়া 

দেবীর প্রপাদলাভ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে 

অদ্যাবধি অকালবোধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত চণ্তিকাশক্তি 
দেবী দুর্গার পুজাই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । 

* এই দেবীমাহাত্ম্য কথা মহামুনি মেধা প্রথমে রাজা স্থুরথ ও 
বৈশ্য সমাধিকে বলেন। পরবর্তীকালে মহষি মার্কতেয় স্বীয়শিষ্য ভাগুরি,. 
সমীপে এই দেবীমাহাত্্য কীর্তপ করেন। তৎপরে ভাগুরি কথিত: 
বিবরণ দ্রোণমুনির চারিপুত্র (অভিশাপে পক্ষীযোনিপ্রাপ্ত__পিঙ্গাখ্য। . 
বিরাধ, স্থপুত্র ও ম্বমুখ ) ব্যাসশিষ্য মহধষি জৈমিনীকে বলেন। চণ্তীর, 
আখ্যান পরম্পরাক্রমে এইভাবে স্থগ্রচলিত। 

কোন কোন পর্ডিতের মতে, এই বাঙ্গালাদেশেই -চগ্তীর উৎপত্তি ।' 
আবার খ্যাতনামা! এতিহাসিক ডাঃ ভাগ্ডারকর এবং স্ুপ্রসিক্ছ ইংরাজ 
অধাপক ইডেন পাজ্জিটার প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ গ্রশ্রীচণ্তী রচনার কাল, 
নির্ণয় করিয়াছেন--্ুষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী! । 
[বিঃ দ্রঃঃ-পরম শ্রদ্ধাম্পদ স্বামী অগদীশ্বরানন্দ সঙ্কলিত গ্রপ্রীচণ্ডীর 

টাকার্দির অনেকস্থলে সাহায্য লওয়ায় এই চণ্তীর আখ্যানের। 
সন্করন কার্ধ্য স্ুসম্প্ন হইয়াছে এবং যাহার জন্য আমি. 
তঁছার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ। ] 
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এক্ষণে এইস্থলে এই শ্রীদুর্গ (প্রতিমা) পৃজা সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন! 

করিয়া! লওয়া যাইতেছে। প্রতিমায় শ্রীহুর্গাপৃজায় * প্রতিমারমধ্যে যে লক্ষী 
ও সরম্বতীদেবীর আবাহন ও পৃজার অনুষ্ঠান কর! হইয়া থাকে তাহা মহা- 
মায়ারই যে রাজসী ও সাত্বিকী শক্তি (যথাক্রমে লক্ষ্মী ও সরহ্থতী) তাহারই 

পৃজ্জার উদ্যেশ্যে এরূপ অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে । কারণ এই মহামায়া 
নিগুণা, নিত্যা হইলেও ত্বাহারই সাত্বিকী, রাহ্রপী ও ভামসী শক্তিই 
যথাক্রমে মহাসরম্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। দেবীভাগবতে উক্ত 

হইয়াছে যথা». 

তশ্যান্ত্ব সাত্বিকীশক্তি রাজসী তামসী তথা, 

মহালক্্ী; সরন্বতী মহাকালীতি ভাগ্দরিয়ঃ, | 

আবার মহাসরন্বতী, মহালক্্ী ও মহাকালী যথাক্রমে বাহিরে সত্ব, 

রজঃ ও তমোরূপা হইলেও অন্তরে সকলেই সব্গ্রধানা। 

৬ছুর্গোৎ্সবে প্রতিমাস্তর্গত চণ্তিকাশক্তি দেবী ছুর্গার এবং এই 
লক্ষ্মী ও সরনম্বতী দেবীর আবাহন ও পুজার অনুষ্ঠানে, সাত্বিকী, রাজসী 
ও তামসী এই ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি সেই মহামায়ারই যে আরাধনা 

ও পৃজার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে সে কথা আর বলাই বাহুল্য । 
আর প্রতিমার মধ্যে দেবসেনাপতি যে কাণিকেয় ও গণপতি গণেশের 
আবাহন করা হইয়া থাকে তাহা সেই মহাশক্তিরই বীর্ধ্যশক্কি কাঙ্ডিকেয়- 
রূপে এবং সেই মহাশক্তির গণশক্তির প্রতীকৃরূপে সিছ্ধিদাতা গণেশ 

প্রভৃতির আবাহনে শ্রীহুর্গ! (প্রতিমা) পৃজায় ত্রিগুণাত্সিকা মহাশক্তি মহা- 
যায়ার পৃজ! অনুষ্ঠিত হুইয়৷ থাকে। 

* কোন কোন পঞ্জিতগণ, এতিহাসিক প্রমাণের গার! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে এই প্রতিমার হগপুষা লাবৎসর 

বি ঈনাির | | : (4 'ণ 



মহামায়া বা শক্তির পুজা 

এক্ষণে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্ত প্রতীক্ ও প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে কিদ্ধিৎ 

আলোচনা করা যাইতেছে । শাস্বকার বলেন_-'অস্তুর ও বাহুজগতের 
অন্তর্গত যে সকল বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ মানবমনে শ্বভাবতঃ অনস্তের 

ভাব উদ্দিত করাইয়1 তাহাকে জগৎ্কারণের অনুসন্ধানে ও সাক্ষাৎ গ্রত্যক্ষ- 

করণে নিযুক্ত কবে, তাহাকেই প্রতীক বঙ্ে। আর ধাতু, প্রস্তর বা 

মবত্বিকাদি কোন প্রকার পদার্থ-গঠিত কৃত্রিম মৃক্তিবিশেষে, জগৎকারণের 
সুষ্িস্টিত্যাদি গুণরাশির আরোপ বা আবেশ কল্পনা করিয়া পূজা 

ধ্যানাদি সহায়ে জগন্মাতার সাক্ষাৎ ম্বরূপের উপলব্ধি করিবার চেষ্টা 

করাকেই প্রতিমাপৃজা বলে'। 'অত্রন্ষণি ব্রহ্ৃষ্ট্যানুসন্ধানং? “অর্থাৎ যাহা 
সসীম ্বভাবহেতু পূর্ণত্রন্ষ নহে এ প্রকার কোন পদার্থ ব৷ প্রাণীকে 
ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া পূর্ণতরন্ষের স্বরূপাচ্ভূতির চেষ্টা করার নামই 
প্রতীক ও প্রতিযাপৃজা' | উল্লেখ বান্ুল্য যে, এই প্রতীক্ ও প্রতিমাপৃজ! 
জগদগ্বার স্বরূপ উপলব্ধি ও জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকরণে সহায়ক । 

কারণ এই কৃত্রিম মৃত্তিতে জগৎকারণের ষড়ের্্্যাদি গুণরাশির আরোপ 
বা আবেশের নিরস্তর কল্পনা ও ধ্যানে অনুরাগ উপস্থিত হইলে এই 

জড়ের যধ্যে চরমে আসল ন্বরূপ চেতনের উপলব্ধি হয়। 

এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরমহংস জীশ্রীরামকষ্ণদেব এই 

প্রতিাপৃজ্জার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রাম্যভাষায় একদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
'শোলার আতা দেখিলে যেমন আসল আতার কথ মনে পড়ে'। তিনি এই 

প্রতিমা সম্বন্ধে ভক্তগণ সমক্ষে আরও বলিয়াছিলেন, 'মুন্ময়ী কেন গো 

চিন্ময়ী” অর্থাৎ গ্রতিম! চৈতন্তময়ী। 

কিন্ত বলাবাহুল্য, জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 

জগৎ ও অনার্যোচিত ধর্মাবলদ্বিগণ এই প্রতিমাপৃজাকে নিতাস্ত মূঢ়ের 
সত: পৌত্ুলিকতা বা! পুতুলপুজা বলিয়া! উপহাস করিয়া খাকে। 

খুাক্মি:ঝারততূনি অন্ন সহন্র বৎসরকাল বৈদেশিক শাসনাধীনে 
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থাকায়, ইসলাম ধশ্খ ও সংস্কৃতির আঘাত এবং পাশ্চাত্য ইংরাজী শিক্ষা 
ও খৃষ্টান সভ্যতার আক্রমণে, বৈদেশিক আদর্শের ভাবধারা অস্তঃনলিল। 

ফন্তর যত ভারতের ব্যষ্টিগত ও সমাজজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। 

ইহাতে এই বৈদেশিক সভ্যতা--শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে 

অনেকে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সন্দ্হান হইয়া পড়েন। 

বৈদেশিক সভ্যতা এবং শিক্ষার প্রভাব ও অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকযুগ, ধর্ 
যাহা ভারতের প্র*ণশক্তি এবং সনাতন হিন্দু ধশ্মাস্তর্গত প্রতীক ও 

প্রতিমাপৃ্জাদি ধর্ম অজ্জনে যাহা একাস্ত সঙ্গায়ক সে সম্বন্ধে নব্য- 

ভারত ভারতীকে এক কালে অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল। 

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টাস্তন্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে 
আশাকরি ইহা পাঠকবর্গের ধৈর্্যচ্যুতি ঘটাইবে না। কিঞ্চিদধিক 
পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত পরিভ্রমণ কালে 
শ্বামী বিবেকানন্দ খেতড়ীর রাজার এককাঙে যখন অতিথি হইয়া- 

ছিলেন তখন স্বামিজী ও রাজা উভয়ের মধ্যে কথোপকথনকালে 

একদিন এই পাশ্চাত্য সভ্যতা-শিক্ষায় শিক্ষিত খেতড়ীর এই রাজা 

প্রতীক্ ও প্রতিমাদদি এবং ইট, কাঠ, পাথর এই জড়ের পুজা সম্বন্ধে 
অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া থাকেন। ম্বামিজীর তখন গৃহের দেওয়ালে অবস্থিত 

খেতড়ীরাক্ষের পিতৃদেবের এক তৈলচিত্রের উপর দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় 
তাহার উপর তিনি রাজাকে নিষ্টিবন (খুখু) নিক্ষেপ করিতে বলেন। 
ইহাতে রাজা ম্বামিজীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তখন 

শ্বামিজী বলেন, মহারাজ উত্তেজিত হুবেন না, আপনার পিতাকে 

অসম্মান করিবার জন্ত আমি মোটেই এরূপ করি নাই কেবল নকল ও 

আসলের মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান সম্বপ্ধে আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম 

মাত্র। অতঃপর স্বামিজী কহিলেন,__মহারাজ ! এই ছবির মধ্যে আপনার 
পিতৃদেবকে দেখিয়া যেমন ' তাহার পুণ্যশ্বতি উদয় 'হইয়া থাকে সেই- 
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রূপ দেবদেবীর গ্রাতীক্ প্রতিমারূপ রুত্রিম মৃত্তিতে বা ইট, কাঠ, পাথর 

এই জড়ের মধোও আসল ম্বরূপ যে চেতনের সত্বা নিরবচ্ছিন্নভাবে 
বিদ্যমান রহিয়াছে সেই চেতনের এই সকলের মধ্যে নিরস্তর ধ্যান ও 

আবেশ কল্পনা করিয়া ইহার মধ্যে সেই চেতনের পুজার অনুষ্ঠানে 
চেতনার উদ্দীপন! হইয়া চরমে চেতনের উপলব্ধি হয়। * 

তৃতীয় পিচে? 

শক্ষির আরাধন। 

শক্তির আরাধন। ভিন্ন সংসারে কোনরূপ উপাসনাই হইতে পায়ে 
না। কারণ ক্রিয়াদি যাহ] কিছু তাহ! একমাত্র শক্তিরই সহায়ে অন্ু- 

িত হুইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্াদি যাহা কিছু কর] যায় 
মন, বুদ্ধির দ্বারা যাহ! কিছু কল্পনা ও চিন্তা করা যায়, সকলই শক্কিয়ই 
সাহায্যে অহুষিত হইয়া থাকে এবং সমুদয়ই শক্তিরাজ্যের অধিকারভূত। 
ভগবৎ উদ্দেশ্যে কন্মাদির অনুষ্ঠানও সকলই এই শক্তিরাজ্যের এলাকার 

মধ্যে। এই শক্তির এলাকার সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে ভগবান শ্রীরামকুষঃ 
কর্তৃক একদিন উক্ত হইয়াছিল, “জপ ধ্যানও শক্তিব এলাকার মধ্যে” 

কি জড়বাদী কি চেতমবাদী সকলেই প্রকারাস্তরে এই শক্তিরই 
আবাধন! করিয়া থাকেন। জড়বাদী জড়শক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন 

যাহার আরাধনায় শরীরবিজ্ঞান, ভূভবিজ্ঞান, ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞান প্রভৃতির 
উদ্ভব। মনীহিগণ মানসিক শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন যাহার 

উপাপনায় নীতি, সংযম, কবিত্ব, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি তত্বের অধিকারী 

হওয়া যায়। আর পাধু, ভক্ত, যোগিগণ আধ্যাত্মিক শক্তির পূজা 

+ আ্বাধিজীর এইরূপ অমূল্য যুকিপূর্ণ উ্ভিগ্রহণে খেতড়ীর রুনা! 
অ$লরু খানিষীর শিয্পত্বঞ্ণ করিয়া ধন্ক হইয়াছিনের। 
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করিয়া থাকেন যে পুজার অনুষ্ঠানে শম, দম, সম্তোষ, ভ্রহ্মচধ্য, সত্য 
প্রভৃতি সাধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পরিশেষে অযৃতত্বলাভ হইয়া 
খাকে। 

কি চেতন কি জড়বাদী, ব্যক্তিমাত্রেই অপার সংগ্রামযয় সারা- 

জীবনব্যাপী জাতে বা অজ্ঞাতে সকলেই যে এই শক্তিরই আরাধনা 
করিয়া থাকেন সে কথা আর ব্লাই বাছুল্য। ভবে যথাবিহছিত ও 

বিধিনিয়মিত অর্থাৎ যে পুজার যে যে বিধিনিয়ম সেই সেই বিধিনিষ্বম 
ও উপকরণাদি সহায় শক্তির যথাযথ আরাধনার উপর সর্ধদ! সাফল্য 

নির্ভর করে। ইহার ব্যতিক্রমে সাফল্য অর্জন ৰা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। 

উদ্দাহরণন্বরূপ এসথন্ধে বল! যাইতে পারে গেমন, রসায়নবিজ্ঞানে ব্যুৎ্পত্তিলাভ 

করিবে বলিয়া যদি কেহ পাঠ, অধ্যয়ন ও 'গবেষণ। শক্তি আরাধনায় 

নিশেষ্ট থাকিয়! ত্রিসন্ধ্যা, ন্সান, হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়! শুধু বাগ্েবী 
বীণাপানির পুজা অর্চনা করিয়! নির্জনে মন্ত্রজপে ব্যাপৃত থাকে তাহ 

হইলে রসায়নবিজ্ঞান আরাধনায় পাছার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? 

বিন্চিক। প্রভৃতি মহামারীর প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহুশৌচ 

প্রভৃতি ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান না করিয়া, বুদ্ধিশক্তি হবার খাদ্যপানীয়াদিয় 

বিচার না করিয়া তাহার জ্রিয়াশক্তিকে ফেবলমাঞ্জ বদি হরিনাম লঙ্বীর্ভণে 

নিযুক্ত রাখে তাহা হইলে তাহার মহামারী প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা 

বাতৃলত। ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ছুতিক্ষের করালবদন হইতে 

রক্ষা পাইবে বলিয়া কর্ধশর্তির আতাধনার হবার! অরবৃদ্ধি, অর্থোপাঞজ্জন 
প্রভৃতির প্রচেষ্টা না করিয়া বছি কেছ শুধু বক্ষাকালীর পৃজার অনুষ্ঠান 
ঝরিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে তাহা হইলে তুর্ভিক্ষের হাত হইতে পরিজ্জাণ 
পাইবার আশা ছুম্াশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আবার, হ্বদেশের 
কল্যাণ সাধনে শ্বদেশ হিতৈষী নেতাগণ বাক্শক্তি সহায়ে সভা ও নীতি. 
বাক্যপূর্ণ শুধু বক্তৃতা প্রধান করিয়া হদি সেই স্কায় ও রীতি. পালনে 
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ক্রিয়াশক্কির যথাযথ ব্যবহার কবিতে অসমর্থ বা পশ্চাৎপদ চন তাহ হইলে 
তাহাদের দেশের সাধনা ও উপাসনার দ্বার! রাষ্ট্রের কি কঙ্যাণ সাধিত 

হইতে পারে? এবং প্রগতির পথে অগ্রসর হুইবার দেশের স্থযোগই 

বা কোথা হইতে আসিবে? বা গৃহস্থধশ্থাবলম্বী ভোগিগণ, গৃহস্থাশ্রমের 

অনুষ্ঠেয় দয়, দান, ব্রত, সেবা, ধর্ম প্রভৃতি কর্তব্য ক্রিয়াদির অন্ষ্ঠানে 

বিরত থাকিয়া যদি যোগিগণের অনুষ্টেয় যাহা ত্যাগধর্দ তাহারই শুধু 
মহিমাকীর্ভণে কর্ধশক্তিকে নিযুক্ত রাখেন তাহ। হইলে এই শক্তি আরাধনা 

দ্বারা গৃহস্থের কি ফল লাভ হইতে পারে? অথব! আধ্যাত্মিক তত্বা- 
ম্বেধী কেহ যদি অধাত্মতত্বূপ চিৎশক্তি তত্বেৰ অনুসন্ধান না করিয়? 

জীবনতত্বরূপ % জড়শক্তির আরাধনায় যত্ববান হন তাত1 হইলে তাহার 

পক্ষে অমৃতত্বলাভের কল্পনা কাল্পনিক বিলাস ছাড়! আর কি হইতে 

পারে? 

অতএব, যে পৃজার যে মন্ত্র তাহার যথাবিধিনিয়যিত অনুষ্ঠান ও উচ্চারণের 

দ্বারা যেমন পৃজ্প! সাঁফল্যমণ্ডিত হইয়া থাকে সেইরূপ জড়ের আরাধনায় 
কি চেতনের পৃজায় সেই সেই বিধিনিয়মের পালনে শক্তির যথাযথ 
আরাধনার উপর একমাত্র সাফল্য নির্ভর কবে। 

জড় বা চেতনযে কোন শক্তির আরাধনা করিতে হইলে আবার 
শত্তিক্ষয় নিবারণ আবশ্যক । কারণ শক্তিস্ঞ্চয়ের মাত্রার উপর সাফলোর 
পরিমাণ নির্ভর করে। সেইজন্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
সর্ধপ্রকার শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন । শক্তিপুজায় এই সকল শক্তির 
সঞ্চয় ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভের আশ! আকাশকুক্থমমাত্র । শারীরিক) 
মানসিক, আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে শারীরিক শক্তির অপ- 
ব্যয়ে শরীর স্থদুচ না হইয়! ছুর্ববল, ক্ষণভঙ্গ,র, অকর্মণ্য ও অকালবৃদ্ 
হইয়া পড়ে। মানসিক শক্তির অপব।য়ে দৃঢ়সংস্কারসম্পন্ন মনের গঠন 
না ধইয়! মাছুষ যেধাশূন্ত অব্যবস্থচিত্ত বা কখন উন্মাদও হইয়া থাকে । 
& যে তত্বের দেহ, মন, প্রাণের উদ্দীপনই গান মম, শান্গ্রন্থ-- 
 হছিঃপ্রস্কতি 04805) 
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'্সর ন্দাধ্যাত্তিক শক্তিক্ষয়ে বা অভাবে মানুষ দেবত্বের অধিকারী ন। 

হইয়া আস্থরিক বৃত্তিসম্পন্ন, পশুবৎ বা বর্ধবর হইয়া! খাকে । অতএব এই 
ত্রিবিধ শক্তিবিশিষ্ট আধারেই শক্তিপৃজায় সাফল্যের সম্ভব হইয়া থাকে। 

আবার, এমন্ুম্তশরীরমধ্যে যতশক্তি অবস্থিত তন্মধ্যে ওজঃশক্তিই 

সর্বশ্রে্ঠ। কামের ক্রিয়া বা চিন্তাদি দমিত হইলে" ওজোধাতুরূপে 
পরিণত হইয়া ইহ মস্তিষ্কে সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহার মস্তিষ্কে যে 
পরিমাণে এই ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে দে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান 
ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়। এই জন্যই সর্বাগ্রে ক্রক্মচ্ধয 

পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে'। ক্র্ষচর্ধ্য পালনের দ্বারা 
এই ওজোঃশক্তির ধারণ ও সঞ্চয় ব্যতিরেকে জড়শক্তির আরাধনায় 

কি চেতনের উপাসনায় পূর্ণনিদ্ধিলাভের কল্পন। কাল্পনিক বিলাসমাত্র। 

' শক্তিপৃজার পৃজ্জারী হইতে হইলে '্থিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্থ'-- 
হে দেবী, তুমিই যাবতীয়া সী মৃদ্তিতে প্রকাশিত রহিয়াছ, এই ভাগব- 
দ্বাণী আবার সর্ধদ! স্মরণ রাখির1 সর্ধথ] ইহার মর্ধ্যা্। পালনে যত্ববান 

হইলে তবেই শক্তিপৃজায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবন! নচেৎ শক্তিপৃজা বিড়ম্বনা. 

মাত্র। 

আর সর্বোপরি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ফলকামনারহিত হইয়া 

ভগবত্বস্ত বা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া পুরুষকার 

অবলম্বনে কর্শশক্তির আরাধনায় অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ সহজনাধ্য হইয়! 
থাকে । কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছ! ব্যতীত কখনও কোন কার্ধ্য সম্পাদিত 

হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সমুদয় নির্ভর করে। এই ঈশ্বরের ইচ্ছা 
সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন, “তার ইচ্ছা না হইলে গাছের পাতাটাও পর্য্যস্ত নড়ে 

না।' বলা বাহুল্য ইহাই চরমসত্য ও চরমতত্ব কথা। এই ঈশ্বরের 

ইচ্ছা! ঝ। দৈবীকপ ব্যতিরেকে কোন কিছুরই সম্পন্ন হওয়া একেবারেই 



৪৩ মহামায়া বা শক্তির প্জা 

সম্ভব নয়। লেই জন্য পুরুষকার সহায়ে কর্দশক্জির আরাধনার সঙ্গে সর্বদা 
ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরতাই অভীষ্ট-সিন্ধি বা শাস্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ 
'উপায়। আবার, পুরুষকার অবলম্বনে কর্্শক্তির আরাধন1 পরবর্তীকালে 
।দব ৭ সহায়ভালাভে যে সমর্থ করে সে কথা বলাই বাহ্ছল্য। 

ঈশ্বরের উপর বা! ঈশ্বরের ইচ্ছার (3093 111) উপর আমরা কিন্ত 

কথায় কথায় যে নির্ভরতার ভাব দেখাইয়া! থাকি তাহ। ঈশ্বরে নির্ভরতারূপ 

“এই গুরুতর তত্বসন্থদ্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বা অযোগ্যতাবশতঃ কর্মক্ষেত্রে 

«কোনসময়ে অক্কৃতকাধ্য হইলে অথবা কোথাও বোধবুদ্ধির নাগাল 
পাইতে অসমর্থ হইলে সেই সময়েই মাত্র আমরা এ্ররপ করিয়া থাকি 
নচেৎ সকল কর্মের অনুষ্ঠান আমর! সকল সময়েই সম্পূর্ণ অহংবুদ্ধিতেই 
সম্পন্ন করিয়া থাকি। ইহা কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতার মোটেই 

লক্ষণ নহে, ঈশ্বরের উপর এ নির্ভরতা মাত্র কথার কথা ইহাদ্ারা 

আমর! আতম্মপ্রবঞ্িত হইয়া থাকি মাত্র । কারণ ঈশ্বরে নির্ভরতার 'উপর 

সকল কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমশঃ ভগবদ্স্ততে ( নিশ্চয়াত্মিক! ) বুদ্ধি 

হার! প্রতিঠিত হইলে তবেই ভগবানের উপর ঠিক ঠিক নির্ভরতা 
হুইয়। থাকে । & 

ণ এই পুরুষকার অনুষ্ঠিত প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কম্- 

রাশিই পরবর্তীকালে দৈব অর্থাৎ অনুষ্টরূপে শুভাশুভ ফলপগ্রদানে 

সহায়ক হইয়া থাকে | বলাবাহুল্য, ইহা হইতেই ভাগাবৈষয্যের 
উৎপত্তি এবং ইহাদ্বারাই কর্মবাদ বা জগ্মাস্তরবাদ সগ্রমাণিত। 

4 আবার বলাবান্ছল্য, ভগবৎরপ1 বাঁ ভগবৎ দর্শন হইলে তবেই 
ভগবত্বস্ততে এই (নিশ্চয়াত্মিক) বুদ্ধি হইয়া থাকে। 

[ বিশেষ ভ্রষ্টব্য £-_এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ শ্রীমৎ স্বামী 
সারদানঙগ মহারাজী প্রণীত “ভারতে শক্তিপুদ্ধা' পুস্তক হইতে 

 লক্কলিত। | 



পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম পন্রিচ্ছেদ 

শক্তির প্রন্তাব ও মাহাত্ম্য এবং শক্তি ও ব্রক্ম অভেদ 

শক্তিরই বিচিত্র প্রভাবে অশ্ববৃক্ষের ক্ষুত্রবীজমধ্যে বিশাল মহীরুই, 
ষটুবিকারসম্পন্ধ জড় গ্গ দেহের মধ্যে চৈতন্যময়ী বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াতীত মনে 

বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ শক্তির প্রভাবই যখন এইরূপ তখন 

সনাতনী ক্রহ্ষশক্তি মহামায়ার প্রভাব ও মাহাত্ম্য বাঁ মহিমা যে অপার সে 

বিষয়ে বলাই বাহুল্য । সেইজন্য জ্ঞান ও প্রেমের অবতার শঙ্কর ও চৈতন্য 

নিভৃতে এই ব্রহ্মময়ী শক্তির আরাধনা! করিয়াছিলেন। ** 

এই সনাতনী ব্রহ্ষাত্মিকশিক্তি একাধারে নিত্যা ও লীলাময়ী। 

শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই উপকরণাদি এবং নাম ও রূপের সমণ্য়ে এই 

যে দেদীপ্যযান সৌরজগৎ ইহ। এই সনাতনী ব্রন্ষশক্তি যহামায়ার 

লীলাযাত্র। 

অন্তহীন আকাশের অনস্ত নীলিমায়, অশাস্ত অপারজলধিবক্ষে উত্তাল 

তরঙ্গভঙ্গে, গগনচুদ্দিত চিরতুষারাবৃত হিমাব্রির রজতশোভায়, নারীর 
সৌন্দর্ধ্যে, পুরুষের পৌরুষে, শিশুর সারল্যে,। শঠের শাঠ্যে, ভোগীর 
ভোগের বাসনায়, ত্যাগীর ত্যাগের মহিমায়, ধনিকের বিলাসিতায়, নিরয়ের 

নিষ্ুর অনৃষ্টে, বন্ত্রণায় ও নুস্থতায়, স্থুথে ও ছুঃখে। হর্য ও বিষাদে, 
* জড়--জন্ম, স্থিতি, বুদ্িঃ পরিণতি) স্থপন্কাবস্থা ও ধংস এই 

মট্বিকারসম্পন্ন | 

প" শঙ্করাচার্ধ্য লিখিত শিবছুর্গাদিবিষয়িনী স্তবরাজি ও বিষুসহ্ত 
নামের ভাস্তু এবং শঙ্কর ও চৈতন্টের অব্পপ,পাদেবীকে ইষ্ক্কপে 
উগাসনাতেই ইহ! অবগত হওয়া যায়। | 



৪২ মহামায়া বা শক্তিরপূজা 

হাশ্তের রোলে, ক্রন্দনেব ধ্বশিতে, প্রাণের ম্পন্দনে, মৃত্যুরকরালচ্ছায়ায়__ 

শ্রশানেব বিভীষিকায়। আলোক ও অন্ধকারে, স্্টি ও ধ্বংসে সর্বত্রই 

প্ৰযাগ্যাপ্রকৃতি মহাশক্তি মহামামাব লীলাবই মাত্র বিচিত্র ভঙ্গিমা। 

নিত্যা ও লীলাময়ী সনাতনী এই ব্র্মণক্তি যহামায়া ক্ষ্টি-স্থিতি-সংহার- 

ক্রিয়ারূপা এবং জীবেব বন্ধন ও মুক্তিব একমাত্র কাবণ বলিয়া এই 

মহামায়া বা! শক্তির পুজা ভারতে চিবপ্রশস্ত ও স্থগ্রচলিত। 
বর্তমান যুগেব অবতাব ভগবান শ্রীবামকৃষ্ণেব জীবনেও দৃষ্ট হয় তিনি 

তাহার স্বীয সাধক জীবনেব প্রথম ভাগেই শক্তির সাধন! ও শক্তির 
পুজায় নিধুক্ত হইয়াছিলেন এবং সমুদয় সাধনায় সিদ্ধিলাভেব প্রাক্কালে 

প্রথমেই দর্শন কবিলেন, অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে 
চৈতগ্াঘন মহামায়া মা জগদন্বার বরাভয়করা মুদ্তি! আবার, 
প্রতীক, প্রতিমা পুজা ৪ উপালনায় অবিশ্বাসী শ্রীবামকৃষ্ণ-শিশ্ লবেন্দ্রনাথ 

পগুরুবর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 'অন্নবস্ত্রা্ির অভাব দৃরীকবণেব নিমিত্ত মন্দির- 
মধ্যে আগ্যাশক্তি মা কালীব নিকটে প্রার্থনা করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ 

কবিলেন,-পাষাণ প্রতিমায় সত্য সত্যই মা জীবিতা ও অনন্ত 
প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রত্রবনম্বরূপিণী, হাঁন্তময়ী, স্লেহুময়ী 
চিন্বায়ী জননী ! 

যুগাবতার ভগবান শ্রীনামকৃষ্ণ সাধনার প্রথম ভাগেই শক্তির আবা- 

ধনা ও পুজ! করিয়া, জগদন্বা মায়েব দর্শন ও সাধনায় সিদ্ধিপাভ করিয়। 

অগৎকে দেখাইলেন--শক্তির সাধন! বা শক্তির পুজ।ই বর্তষান 
মুখে স্প্রশস্ত ও বর্তমান যুখধর্ম। শক্তির পুজ। বর্তমান বুগধর্ম 
বলিয়াই শ্রীভগধান রামুর যাতৃভাবে শক্তির সাধন, ভৈরবীব্রাহ্ষণী 

স্বীগুরুগ্রহণ। 
বেদ, পুরাণ, তন্ত্রোক্ত সমুদয় সাধনায় সিদ্ধিলাভাস্তে এই শক্তিমাহাত্ম্য 

ও মহিমায় মহিমান্বিত ভগবান রামকৃষ্ণ, 'ত্রত্ধম আর শক্তি এক, শক্তি 



শক্তির প্রভাব ও মাহাত্ম্য এবং শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ ৪৩ 

ও ব্রহ্ম অভেদ, যিনি ব্রক্ম তিনিই কালী” এই চরমতত্ব উপলক্ষি 

করিয়া ও এই চরম সত্যের উপর প্রতিষিত হইয়া, জগদস্বা মায়ের 

আদেশে আছ্যাশক্তি মহামায়। মা কালীর সহিত একীভূত হইয়া বিশ্ব- 

কল্যাণে 'ভাবমুখে” * অবস্থান করিয়াছিলেন । 

ব্রহ্ম ও ব্রদ্ধাত্সিকাশক্তি মহামায়া মা! কালী যে একই বস্তু তাহ! 

উপলব্ধি করিয়া ভক্ত সাধক রামপ্রসাদও গাঠিয়া! গিয়াছেন,-- 

“কালীত্রদ্দ জেনে বশ্খ আমি ধন্মীধন্ম সব ছেড়েছি” । 

এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যুগাবতার শ্রীরামকষ্ণের 

ও ভক্ত সাধক রামপ্রসাদের এই ব্রহ্ম ও শক্তিতত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধ 

সত্যের এই অবদান আধ্যাত্মিক জগতে এক যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছে 

এবং ইহার দ্বারা মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। 

অদ্বৈতবাদীর বর্ম ও শক্তিব উপাসকগণের কালী যে একই বস্ত 

ইহাদের কর্তৃক এই উপলন্ধি, অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী শান্ত এই 

বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মতানৈক্য ও পরস্পরের মধ্যে মতছৈধে বিদ্বেষের 

ভাব বা স্ব স্ব মতবাদ সম্বন্ধে মতুয়ারবুদ্ধি (10০08708507 ) অতি 

সহজেই চিরতরে নিরসন করিয়াছে । 

বন্ধ ও শক্তি যে এক, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ 

স্থবধীজনগণের সন্দেহ নিরাকরণার্থেও এস্থলে উদ্বেখ করা যাইতে পারে, 

যেমন অগ্নিকে বাদ দিয়। অগ্নির দাহিকাশক্তিরূপ কোন ক্রিয়ার উৎপন্ন হয় না 

ও দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে অগ্নি বলিয়৷ যেমন কোন পদার্থ হয় না সেইরূপ 

শক্তি বিরহিত ব্রদ্ধ ও ব্রহ্ম বিরহিত শক্তি হইতেই পারে পা । কারণ ব্রন্মে 
সস এস্য 

* ভাবমুখ ও মায়াধীশ ঈশ্বরের বিরাট মন-_যাহাতে বিশ্বক্ষপ 

কল্পনা--কখন প্রকাশিত এবং কখন বিলুগ্তভাবে অবস্থান করে” 

উভয় একই পধার্থ। | 
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শক্তি না থাকিলে রক্ধ ( চৈতন্ত ) জড়পদার্থ বিশেষে আর শক্তির চৈতগ্য না 
থাকিলে তিনিও জড়বস্ত বিশেষে তাহা হইলে পরিগণিত হইতেন। 

তবে, এই ত্রক্ধ ও শক্তি যে এক ইহা অবতারাদি বা মহা পুরুষগণ 

কর্তৃক প্রত্যক্ষীভূত বা অনুভূত সত্য হইলেও সকল (সিদ্ধ) সাধক ব! 

এমন কি তত্বজ্ঞানী ব্রদ্ষবিদগণের জীবনেও সকল সময়ে কিন্তু একাধারে 

এই সত্যের যুগপৎ উপলন্ধি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বছ পুণ্য 

সংস্কার বশতঃ কোন ভাগ্যবান ভক্ত সাধক ভগবৎ কৃপায় ঈশ্বরে বিশ্বাস 

ও অনুরাগ, ভক্তিসহায়ে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া চরমে হয়ত ঈশ্বর 

দর্শন ব1 শ্রীভগবানের লীলারসান্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইতে 

পারেন কিন্তু নিব্বিকল্পসমাধি * বা ত্রদ্ধজ্ঞানলাভে চিরবঞ্চিত অথবা এই 
তত্ব সন্বদ্ধে চির অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতে পারেন। আবার কোন 

সৌভাগ্যবান জ্ঞানমার্গের সাধক দৈবীকপার দুর্দিমনীয় পুরুষকার অব- 

লগ্নে ও চেষ্টা সহায়ে সাধনপথে অগ্রসর হইয়। পরিশেষে হয়ত নির্বি- 

কল্পসমাধি বা আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া জীবত্তের ( জীবাত্মার ) নির্ববাণ 

ঘটাইতে পারেন কিন্তু ভাগব্তী মায়ার রাজ্যাস্তগত (শক্তি ) তত্বসমূহ 
তাহার নিকটে চির অজ্ঞাত রহিয়া যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে এইস্থলে জলস্তৃষটাস্তস্বক্ূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা 
যাইতেছে আশা করি ইহা! উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে পাঠকের সম্যক্ 

উপলব্ধি করণে বিশেষ সহায়ক হইবে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের 

সাধনাকালে মহামায়া! মা জগদদ্থার কার্য সাধনোদ্দেস্তে প্রেরিত তোতাপুরী 

নামক পশ্চিমদেশীয় এক ল্যাংটা সাধু এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। পূর্ব 

* মনে সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া, ধ্যান, ধ্যেয়, ধাতা বা জ্ঞান, 
জয়, জ্াতা এই তিনের পৃথক অস্তিত্বের অনুভব রহিত হইয়া 

3 চীন অদ্ধিভীয় বন্ববস্ততে শ্তদ্ধীভৃূত বা একীভূত 

হওয়ার, অবস্থাকে নিধিরকল্প সমাধি বলে। 
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জন্মাঞ্গিত বন্ৃপুণ্যসংস্কারের ফলে এ সন্ন্যাসী আম্য পুরুষকার ও চেষ্টা 
এবং কঠোর সাধনসহায়ে দৈবীকৃপায় নির্ধ্বিকল্পসমা ধি-_ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। কিন্তু মহামায়ার রাজ্যাস্তর্গত (শক্তি) তত্ব লঙ্বন্ধে তিনি 

একেবারে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন এবং এই শক্তিতত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা 
ৰ্শতঃ ইহার উপর অবজ্ঞার ভাব দেখাইতেও তিনি কখনও পশ্চাদ্পদ 
হইতেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এই লেংটা সাধু তোতাপুবী পঞ্চবটাতলে 

শ্রীরামকু্ধদেবের সহিত বেদাস্তপর্মসন্বন্ধীয় নানা প্রসঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। 
বহ্ুক্ষণ কখোপকথনে অতিবাহিত হইলে পর শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেব সন্ধা সমাগত! 

দেখিয়! এ হ্বামিজীর সহিত কথাবার্ভার মধ্যে তাহার অভ্যাসমত হাততলি 

সহকারে ঈশ্বরের নামগান করিতে থাকেন। জ্ঞানমার্গাবলদ্বী নির্বিকল্প- 

সমাধিবান পুরুষ এ ল্যাংটা সাধু শ্রীরামকঞ্চদেবকে এ্রক্প হাততালি 
সহকারে ভগবানের নামগান করিতে দেখিলে বিস্মিত হইয়া তখন 
চিন্তা করিতে লাগিলেন-_-যিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ ) বেদাস্ত ব! জ্ঞানমার্গের 

এইকপ উত্তম অধিকারী; যিনি মান তিন দ্রিনের অদ্বৈত সাধনায় 
নিষ্বিল্প সমাধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার আবার হীন 
অধিকারীর মত এইকবপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ব! সার্থকতা কি! এই 

প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অতঃপর এ স্বামিজী বিদ্রুপ করিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবকে বলিয়াই ফেলিলেন,-'আরে কেও রোটা ঠোকৃতে হো ?-- 

অর্থাৎ “পশ্চিমাঞ্চলে চাকি বেলুনের সাহাষ্য ব্যতিরেকে আটার নেচি 
হাতে লইয়া পটাপট. আওয়াজ করিতে করিতে চাপড়াইয়৷ চাপড়াইয়া 

যেষন কুটী তৈয়ারী করিয়া থাকে সেইবপ কেন করিতেছ”? ঠাকুব 

শ্রিরাঘরু্ণ, তীহায হাততালি সহকারে ভগবানের নামগানে ল্যাংটা 

স্োাপুরীর উপহাসপূর্ণ এরূপ উদ্তি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
'ুরশাল।! আমি মায়েয় নাম করুছি, আর তুষি কিনা বল্ছ--আমি 
রুষ্টী ঠুকছি ? জ্যাংটাও ঠাকুরের 'বালকের গ্তায় এইরূপ কথ! শুনিয়া 
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তাহার কথার উপর আর কিছু প্রতিবাদ না করিয়া হাসিতে লাগিলেন । 

বহুপুণ্যসংস্কারসম্পর্র সরল এই যোগীপুরুষ মহামায়া মা জগদম্বার 

আজন্ম কৃপাপাত্র। জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক, দারিদ্র্য 

দুর্ভোগ কি বস্ত্র কপা করিয়া তিনি এই ম্বামিজীকে কখনও বুঝাইতে , 

প্রয়াসী হয়েন নাই ও এই স্বামিজীর জীবনে তাহার হুস্তরা মায়ার 

কোনরূপ প্রভাব কখনও বিস্তার করেন নাই। বরং কৃপা করিয়া এই 
সরল যোগীপুরুষের অজ্ঞাতে তাহাব সাধনপথের সকল বিক্মবাধা নিজ 

হস্তে অপসারণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই এই ল্যাংট! সন্ন্যাসী নির্বি্- 

কল্পসমাধিভূমে আন্ধঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছেন ও তাহার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন 

শাস্তি ও ভগবৎ আনন্দ অবিরাম ধারায় প্রবাহিত । কিন্তু অধ্যবসায়- 

সম্পন্ন ও একাস্ত আত্মনির্ভরশীল জ্ঞানমার্গাবলম্বী এই সাধকের নিকটে 

একথা চিরঅজ্ঞাত রহিয়। গিয়াছে । তাই মাতৃগত প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণের ম! 
জগদন্বা মহামায়ার নামগানের মহিম! ক্রহ্মজ্ঞানী এই সাধক বুঝিবেন 
কিরূপে? সেইজন্য শ্রীরামকষ্জদেবের হাততালি সহকারে জগদন্বার 

নামকীর্তণে এরূপ উপহাস করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্য করিয়াই বোধহয় 

্হ্মজ্ঞানী এই মহাপুরুষকে মায়ার ভেম্কবী দেখাইতে মহামায়ার এতদিনে 

ইচ্ছা হইল । 

এই ল্যাংটা তোতাপুরী স্বামিজীর পশ্চিমী শরীর । দক্ষিণেশখরে 

শ্রীরামরু্ণ সামিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিলে পর, বাঙ্গলার জলবায়ু 

এই সন্গ্যানীর স্বান্থোর পক্ষে প্রতিকূল হইল। পুরীজী কঠিন রক্ত 
আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রোগ ক্রমশঃ ভীষণ আকার 

ধারণ করিল। ক্রমশঃ এমনই ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, এই 
রোগযজ্ জায় ম্বাযিজীর সমাধিস্থ মন অনেক সময়ে ক্রহ্মসন্ভাব, হইতে 

'বিছাত হইয়া শরীরের দিকে আদিয়া পড়িতে লাগিল। 'পঞ্চভৃতের 
 ক্ষাদে অন্ধ পড়িয়! গিয়াছেন' মহামায়ার কৃপা ব্যতীত এখন, আর উপায় 
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কি? ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে পরিজ্রাণ পাইবার জন্য স্বামিভী তাহার 
চিরনিয়মিত মনকে সর্বদা সমাধিমগ্রাবস্থায় রাখিয়া দিনাতিপাত করিতে 

লাগিলেন। বিস্ত একদিন রাত্রে যন্ত্রণা এমনই বৃদ্ধি পাইল যে, যেখানে 
মনকে সমাধিমগ্ন করিয়া রাখিলে রোগযন্ত্রণা ভোগ করা তো দুরের 

কথা, শরীর মনের অস্তিত্ব জ্ঞানের পর্যাস্ত সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়া থাকে 

সেই সমাধিভূমিতে মনকে উঠাইতে না উঠাইতেই ব্যাধির যন্ত্রণাবশতঃ 

শরীরের দিকে মন নামিয়৷ পড়িতে লাগিল। ইহাতে স্বামিজী অত্যন্ত 

বিরক্ত হুইয়! তখন ভাবিতে লাগিলেন, _ হাড় মাসের খাচা এই শরীরটার 

বিদ্তমানতার জন্যই মখন মন সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুূবিয়া গিয়া! নিরবচ্ছিন্ন 

শাস্তি ও আনন্দগাভ করিতে বঞ্চিত হইতেছে তখন এই শরীরটাকে 

ধারণ করিয়া রাখিবাব আর প্রয়োজন কি? গঙ্গায় ইহাকে বিসর্জন 

দিয়া শরীর ধারণের কষ্ট ও ব্যাধির যন্ত্র হইতে মুক্তিলাভ করি। 
তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন, _এইরূপে শরীর বিনষ্ট করিলে তাহার 

ইহাতে কিছুই যায় আসে না কারণ নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ করিয়া তিনি 

তে! উপলব্ধি করিয়াছেন, জানিয়াছেন যে, তিনি তো! আর শরীর নন, 

মন নন, বুদ্ধি নন--তিনি অনঙ্গ নিব্বিকার আত্মা! আত্মজ্ঞানী তিনি ! 

শরীর, ব্যাধি বা রোগযন্ত্রণার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। এই- 

রূপ চিন্তা করিয়া সেই ল্যাংটা সন্গ্যাসী ব্রক্মচিস্তায় মনকে সমাহিত 
করিয়া পঞ্চবটাতলস্থ অগ্নিকুণ্ড ( ধুনী) পার্থ হইতে গাত্রোখান করতঃ 

৬গঙ্গায় শরীর বিসজ্নকল্পে সেই নিশীখ রাত্রে ধীরে ধীরে গঙ্গায় 

অবতরণ করিলেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হুইয়৷ গভীব গঙ্গাবক্ষে গিয়া 

উপনীত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্ধ দৈবীমায়া! গভীর ভাগীরথি 

কি*আজ সতা সত্যই বিশ্তঞ্া £ইলেন!! শরীর বিসজ্জনে কৃতসঙ্থল্প 

ঘেই যোগী মহাপুরুষ জাহ্বীজলে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে অব- 
শেষে ভাগিরথীর পরপারে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন! জ্ঞানমার্গাবলক্বী 



৪৮ মহামায়? বা শক্তিরপুজা 

সত্যটা সন্ন্যাসী তখন চকিতে চমকিত হইয়া উঠিলেন, সন্গ্যাসী 
নির্বাক নিশপন্দ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন,--শরীরটাকে জলে 

বিসঞ্জন দিবার যত জলও আঙ্জ নদীতে নাই! এইরূপ চিন্তা উদয় 

হইবামাত্ম কি যেন এক অপূর্ব উজ্জল জ্যোতিম্ময় আলোকে সেই 

্ক্মবিধ সন্্যাপীর মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, জ্ঞানমাগা ব্র্মজ্ঞানী 

সন্গ্যাসী প্রত্যক্ষ করিলেন, 

“মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা! অচিস্ত্য শক্তিরূপিণী মা, জলে মা, 

থলে মা, শরীর মা, মন মা) বুদ্ধি মা, যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা, জ্ঞান মা, 

অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা, যাহা! কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, 
ভাবিতেছি, কল্পনা! করিতেছি--সকলই মা! তিনি হয়কে নয় করিতে- 

ছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি 

না ইচ্ছা করিলে তীহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য 
নাই-_মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির 
পারেও সেই মাঁতুরীয়া, নিগুণা মা! এতদিন ধাহাকে ব্রদ্ম বলিয়া 
উপাসনা করিরা প্রাণের ভক্তি-ভালবাস৷ দিয়! আসিয়াছেন, সেই মা 

শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী মৃত্তিতে অবস্থিত--ত্র্ ও ব্রন্ষ-শক্তি 
অভেদ'' ! ণ* 

খা ঝা ১ রি নাঃ 

এইরপে ক্রক্ষবিদ্ এ সন্গ্যাসী শক্তিতত্ব বা মহামায়া বা শক্তির 
প্রভাব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করিলেন। ইহার উল্লেখ বাহুল্য, 
কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সারিধ্য হইতে বিদায়গ্রহণ পূর্বক 

ফোন্ এক আজান! দেশে এই সঙ্গ্যাসী চিরতরে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 

প এই উদ্ধৃতি চিষ্টিতি অংশটা প্রত্রীরামকষ। লীলা গ্রসঙ্গ-গুরুভাব 
1 ধূর্বার্ধ )' হইতে ছবহ গৃহীত । 



্রহ্মশক্তি মহাযায়াই বিভিন্ন নাম ও রূপে (কালীমৃত্তি- ৪৯ 
ভগবানের শ্রেষ্টবিকাশ ) 

দ্বিতীয় পন্সিচ্ছেদ 

্রক্মশক্তি মহামায়াই বিভিন্ন নাম ও রূপে 
(কালীমুন্তি-_ভগ্গবানের শ্রেন্ঠ বিকাশ) 

সনাতনী ব্রহ্মশক্তি বিভিন্ন নাম ও ব্নূপে প্রয়োজন বোধে আবিভূতা 

হইয়া থাকেন। যুগপ্রয়োজনে এই ব্রহ্মশক্তিই ভগবানের অবতারকূগে 
ধরাধামে অবতীর্ণা হন আবার এই ব্রদ্ষশক্তি মহামায়াই ঘটে ঘটে ও 
ভগবানের নানা নাম ও মৃত্ভতিতে বিরাজ করেন। 

ভগবানের এই মৃত্তি সম্বন্ধে আবার বিশ্ববিশ্রুত বর্তমান যুগাচার্ধ্য শ্বামী 

বিবেকানন্দ (মৃত্িপৃজায় অবিশ্বাসী পূর্ববজীবনে_ নরেন্্রনাথ) বলিয়া- 

ছিলেন,_“কালীমুস্তিই ভগবানের 726:665০% 10811656900 (শ্রেষ্ট 

বিকাশ )। 

এই কালীমৃত্তি_নিগুণ, নিষষিয় ত্রহ্ম হইতে নির্গতা হইয়া নিণুণ, 
নিষ্ষিয় ত্রহ্মের প্রতিমৃত্িম্বরূপ শিবকে আশ্রয় করিয় তাহার হৃদ-পদ্সেনিত্য- 
সংলগ্লাবস্থায় দণ্ডায়মান একাধারে স্ঙ্ি-স্থিতি-সংহারকারিণী বরাভয়দায়িণী 

অসি ও ন্বমুগধারিণী মৃত্তি অর্থাৎ নিগুগ, নিষ্ধিয় ক্রহ্মন্বরূপ শিবকে 
মাশ্রয়পূর্বক বরাভয়করে স্থষ্টি ও স্থিতি করিয়া স্ষ্ট্যাত্তর্গত সমস্ত 

জীবকুলকে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে অনি 
ও নুমুণ্ড লইয়! সংহারন্ধপলীলা করিতেছেন আর প্রলয়কালে প্রকৃতি 

তাতেই লীন ও স্থষ্টি বীজন্বরূপে তাহার মধো নিহিত থাকার নিদশন স্বরূপ 

গলদেশে নৃমুণ্ড ও কটিদেশে নরহজ্ের মালা পরিহিভা শ্রীভগবানের 

যড়েসথধ্যাদি গুণরাশির স্বতংদ্্তা সৎ-চিৎ-আনন্দময়ী মৃ্তি | 
বোধহয় কালীমুন্তির এইরূপ তাৎ্পন্যার্থেই স্বামী বিবেকানন্। বলিয়া 

ছিলেন, “ভগবানের 9268০ 08215595600 কালীমৃগ্ডি' | এই মুগ্তি 



৫০ মহামায়া বা শক্তিরপূজ। 

যেন অমানিশার সথচিভেগ্য ঘন অন্ধকার ও শ্মশানের বিভীষিকা ও কঠোর 

উদাসীনতার মধ্যে উজ্জ্বল আলোক ও চিরসৌম্য ও শাস্তি যুগপৎ এই 

বিপরীত ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশে চৈতন্যময়ী অপুর্ব এক 
মাতৃমৃত্তি ! 

স্থট্টি-স্টিতি-সংহারক্রীড়াকারিণী এই ব্রহ্মশক্তি মহামায়াই বিষুর 

হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী, মেধাক্ষপিণী বাগ্দেবী বীণাপানি সবস্বতী ও হর- 

হ্দিবিহারিণী গৌরী । আবার ইনিই ষড়বিকাররহ্িতা, নিত্যা, সচ্চিদানন্ব- 

ময়ী অদ্ধিতীয়া ব্রন্মময়ী। আবার ব্রন্মবিদ্যান্বরূপিণী এই মহামায়াই যহা 

মোহরূপ1 অবিচ্যা ও লীলাময়ী। 

এই মহামায়ার মায়া ও লীলা জীবের ছুরতিক্রম্য ও ছুর্বোধ্য 

সেইজন্য “ভা বমুখে* অবস্থিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গাহিয়া থাকিতেন,__ 
এমনি মহামায়ার মায় রেখেছে কি কুহক কোরে 

্র্ধ! বিষণ, অচৈতগ্ত জীবে কি তা জান্তে, পারে' 
্ং কঃ পা ক দঃ 

তাই জীব শিক্ষার্থে, জগদস্বা মায়ের নিকটে প্রার্থনাকালে তিনি 

বলিতেন, “মা আমি তোমাকে জান্তে চাই না, তোমাকে কে জান্বে ? 

কেউ তোমাকে কখনও জান্তে পারেনি, পারবেও না। শুধু এই কর 

মা, তোমার তৃবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করোনা, ককপা করে তোমার 

শ্রীপাদপয্টে শুদ্ধাভক্তি, বিশ্বাস দাও | 

'হাজনঃগত স পন্থা" এই নীতিবিধির অন্থসরণ করিয়া, জীবের ছুর্বোধ। 

মে তুমি, সেই তোমাকে আকুলিতচিত্তে আজ আহ্বান করিতেছি হে 
অদৃশ্য মহাশক্তি! যে তুমি তোমার ইচ্ছামাত্রেই কৃষ্ি-্থিতি-প্রলয় সাধন 
করিয়া থাক, 'ষে তুমি জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ, যে 
মি ভবভযবারিনী, ভববন্ধনহারিণী সেই তুমি হে মস্থামায়া!! তোমার 
টুতিকনয: মাঙ়াপাশ ছিন্ন .করতঃ আমায় মায়া ও মোহ মুক্ত কর 



্রঙ্গশক্তি মহামায়াই বিভিন্ন নাম ও রূপে (কালীমূর্তি-_ ৫১ 

ভগবানের শ্রেষ্টবিকাশ ) 

আর নীচ স্বার্থবুদ্ধি ও কামনা-বাসনাদি দূরীভূত করিয়া আমার অভি- 
মান বিনষ্ট কর। হে মা জগদঘ্িকে! শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে 

সন্ছদ্বিরূপে যে তুমি বিরাজ করিতেছ সেই তোমার নিকটে সকরুণ প্রার্থনা 
করিতেছি, এই অধম জীবের চিত্তের মাঝে সদ্বদ্ধিরূপে তুমি প্রতিভাত হইয়া 
আমার মঙ্গলজনক পথে আমাকে পরিচালিত কর। হেমা চগ্ডিকে! 

দাও তুমি আমাকে বিবেক, বৈরাগ্য এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস। 
হে অনৃশ্ঠ মহাশক্তি মহামায়া ! তোমার নিকটে অন্তরের কাতর এই প্রার্থনা, 

দাও আমাকে আমার যথার্থ ত্বরূপের জ্ঞান-_-আত্মজ্ঞান ও দাও আমাকে 

জয় অর্থাৎ বেদস্থতিরাশি আমাকে প্রদান করিয়া জয়মাল্যে আমাকে 

বিভূষিত কর আর তুমি দাও আমাকে শ্রুতিগ্রসিদ্ধ তত্বজ্ঞানলাভজনিত 
যশ ও তুমি আমার শক্ররূপী কামক্রোধাদি রিপুর বিনাশ সাধন 
কর। 

স্ূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছ্বিষো জহি*স্ 

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিনপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তন্তৈ নমজ্তশ্ত্যৈ নমস্তশ্তৈ নমোনমঃ ॥১ 



গৌত) 
( পরজবাহার-_বাঁপতাল ) 

কে জানে তোমার মায়া মহামায়া স্ব্ূপিণী 

বিরাজ ম1 সর্বভূতে তুমি বিশ্বব্যাপিনী | 

প্রথমেতে মহাঁকালি দ্বিতীয়েতে তারা 

তৃতীয়েতে ষোড়শীক্ষপ ধরিলেন ত্রিপুরা । 
চতুর্থে ভূবনেশ্বরী অপূব্ধ মাধুরী 

হলেন ম! বিচিত্র নারী হর-মন-মোহিনী । 

পঞ্চমে পরমেশ্বরী ভৈরবী আকার 

বিভূতি ভূষিত অঙ্গে শিরে জটাভার । 
কে জানে তোমার মর তুমি যোগীর যো গধর্ঘ 

ইচ্ছারূপে কর কন্ধব তারকত্রক্ম সনাতনী । 
যষ্ঠে ছিন্রমস্তা ব্ধপ ধারণ করিলে 

স্বীয় মুণ্ড খণ্ড করি করেতে রাখিলে। 
রক্ত উঠে তিনধার (তার) একধার করিলে আহার 

আর তার ছুইধার পিয়ে দুই যোগিনী। 
সপ্তমেতে ধূমাবতী অষ্টমে বগল! 

ললাট ফলক শোভে অর্চন্দ্রকল]। 

কে জনে রূপ অদ্ভুত ভূতনাথ আবির্ভৃত 

ভীতচিত্ত সশঙ্কিত হলেন শিব শুলপাণি 
নবয়ে মাতঙ্গীরপ দশমে কমলা 

“”.. কিনূপে বর্মিব মাগো তুমি বর্ণমালা 
আসা যাওয়! বারে বারে আর নাসহে শরীরে 

কপা করে অভাগারে ছুস্তরে তার তারিণী। 



নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত লেখকের আর একখ!নি পুস্তক 

স্বামী বিবেকাণন্দ কখন ও কেন 
আসিয়াছিলেন, 

_স্ত্ামীজীন্ল আব্বভর্পঢ্বেল্প অপুর্ব বিচললিষণ-_ 
( উদ্বোধন, পশ্চিমবঙ্গ, বহুমতী, আনন্দবাজার, (দেশ ) 

যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকাকর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত) 
মূল্য মাজ্জ একটাক। 

উদ্বোশবন-_ভেগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৫৬) 
স্বামী বিরেকানন্দ-_শ্রীদ্াশরখি বন্দ্যোপাধ্যায় নর 

১২৫ পৃষ্ঠা) মূল্য একটাক1। 
এই পুস্তিকায় গ্রন্থকার যুগপ্রয়োজনে শ্বামী বিবেকানন্দের নিস 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবজীবনের ধারা, ভারতে পাশ্চাত্য 

সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব, নরেজ্নাথের শ্রীয়ামকৃষ্। সন্নিধানে গমন, 

সেবাব্রত ও সন্্যাসগ্রহণ, প্রত্রজ্য।, আমেরিকায় হিন্দুধন্ম-গ্রচার, রামকৃষ্ণ 

মঠ ও মিশন*গ্রতিষ্ঠা গ্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদবূপে আলোচন! করিয়াছেন। 

পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দের অনেকগুলি . মর্ম্পর্শা বাশী নন্মিবিষ্ 

হইয়াছে । এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবনবেদ আলোচনায় 
গ্রন্থকার যথেষ্ট ভাবগ্রাহিতা, চিন্তাশীলত। ও নৈপুণ্যের 
পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাভ, 
হইতে উদ্ভূত দেশের বর্তমান সংকটে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনী ও বাণা জীবনপথে সকলকে সুস্পষ্ট ও অব্যর্থ 
সন্ধান দিবে। 

মুদ্রণকাধ্যে কিছু তুল রহিয়া গিয়াছে । আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে 
তূলগুপি সংশোধিত হইবে । আমরা ৮০৮০০৪ 
পুস্তকখানির বুল প্রচাত্ম কামন। কন্ি। 



পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (ভাং-২১/১১৪৯ 

স্বামী বিবেকাঁনন্দঁ--কখন ও কেন আসিয়াছিলেন £-_-লেখক 

শ্রীদাশরঘি বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃল্য--একটাক1। 
জড়বাদ অধুিত্ যানবসমাজে আধ্যাত্মিকতার যধ্যদিয়। মানব 

জীবনের উৎকর্ষসাধনে ৩ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সশ্মিলনে বৃহত্তর এক আদর্শ 

মানব সমাজ সংগঠনার্থে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, এবং প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য, ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষার 

প্রভাব প্রভৃতি ও স্বামিজীর অবদানের বিভিম্নদিক এই পুস্তক- 
খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্থামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন 
দিক লইয়া এযাবও বু পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত 
এত ক্ষুদ্রকায় সংক্করণে এরূপ সুন্দর বিশ্লেষণ চিৎ চোখে 
পড়িয়াছে বলিয়। মনে হয়। আগাগোড়া পুস্তকটিভে এক 
নূতন ভাবধারার পরিচয় পাওয়! যায়। বর্তমানে দেশে এই 
ধরণের পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। এই পুস্তক- 
খানি পাঠের নিমিত্ত আমরা সর্বসাধারণের ছৃষ্টি আকর্ষণ 
ও লেখকের সাফল্য কামনা! করি। 

ব্রস্্ুমতী (ভাং_-৩০১০1৪৯) 
স্বামী বিবেকানন্দ_ শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। মুল্য একটাকা। 

পস্তকখানিতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা কর! হইয়াছে। 
কোন্ সময়ে এবং কিজন্ত তাহার আবিভব হইয়াছিল, জড়বাদ অধ্যু- 

যিত পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য, ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব 

রাহ্মধন্দেরর অভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা জুখপাঠ্য হইয়াছে 

শেষদিকে ্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী লর্মিবেশিত হুইয়াছে। 

ইহা পািসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আশা! করি । 



আনন্দবাজান্স (দেশ তাং--৫১১।৪৯) 

স্বামী বিবেকানন্দ_ শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় । মূল্য একটাকা। 
স্বামীজীর বিরাট জীবনের বিভিন্ন দিক লেখক অতি 

সংক্ষেপে উপস্থিত করিলেও উন! নিখুত হইয়াছে। ধর্ম 
গ্সিপান্থ পাঠক সমাজের কাছে বইখানি সমাদৃত হইবে। 
যুগাম্ভন্ম (তাং--৬।১১।৪৯ ) 

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীনাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১১৫ 
পৃষ্ঠা মূল্য একটাকা। 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই আলোচনা পুস্তক গ্রন্থকার প্রদত্ত 

একটি বস্ততার পরিমার্জিত বূপ। স্বামী বিবেকানন্দ যে যুগ 
প্রয়োজনেই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন রামকুষ্ণ বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক 
সত্তার বিচার প্রসঙ্গে তাহ! আলোচ্য পুস্তকে বিবৃত হুইয়াছে। 

_প্রীপ্তিস্থান ৪ 

৩৩সি, দুর্গাচরণ মুখাজি স্রাট-_বাগবাজার, কলিকাতা । 

গুরুদাস চ্যাটার্জি এগ সন্স---২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট 

প্বীগুরু লাইব্রেরী ২*৫ এ 

বরেন্দ্র লাইত্রেরী-_ ২০৪ এ 

ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ এ 

সংস্কৃত পুস্তক ভাগ্ডার-- ৩৮ এ 
হরিহর লাইব্রেরী-_ ২৯ এঁ 

সংস্কত বুক ডিপো ২৮১ এ 

শ্রপাবলিশিং | এ 

বৈক বক হাউস--- ১৮৩ এ 



আাঁনল্রী-_ ৬৫ এ 

উত্তরায়ণ_- ১৭০ এ 

প্রফুল্প লাইত্রেবী-_ ৭১ এঁ 

বঙ্গভাবতী-_ ১২৯২ এ এ (শ্রানবাজাব ) 

সিহ্ধেখবী লাইব্রেবী ১০৯ এ (এ) 

দালগুপ্ধ এণ্ড কোং---৫৪1৩ কলেজ স্ট্রাট 

অমর লাইব্রেরী--৫৪।৬ এ 

বাণী লাইব্রেরী--৫৪1৬ এ 
অভয় আশ্রম--২৮৩১ এ মোর্কেট) 

গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী--১ বি, কলেজ স্কোয়ার ( ইষ্ট) 

মহেশ লাইব্রেরী--২।১ শ্ঠামাচতণ দে স্ত্রী (কলেজ স্কোয়ার নর্থ) 
শ্রীকৃষ্ণ লাইত্রেরী--৯৭।১এ, আপাব চিৎপুব রোড (গরাণহাটা ) 

স্থল কলিকাত! লাইব্রেবী--১০৪ এ এ 
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেবী__চিৎপুব বোড €১ নং গবাণহাট? ) 

নাথ নন্দী এণ্ড কোং--২৮ ক্যানিং স্্বীট ( মৃবগী হাটা) 
সাধন। লা ইব্রেরী---৯৩ ক্যানিং স্রাট এ 

সর্ববযঙ্গলা লাইব্রেরী--১৩৩ এ এ 
রায় চোধুবী এণ্ড কোং--১১৯ আশ্ততোষ মুখাজি রোড ( ভবাণীপুর ) 
দক্ষিণেশ্বর-_-কালীমন্দির প্রাঙ্গন 

ডাক্তার জীবনরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_৫২1২ শ্রীবাম ঢ্যাং বোড শালিখ! 
ফোন ২ হাওড়া ৬৯৭ 

(অন্যান্ত আরও অনেক স্থানে পাওয়া যায়) 












